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23. februar 2020 – 7 –
7. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,38-48)
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Slišali
ste, da je bilo rečeno: ›Oko za oko in zob za zob.‹
Jaz pa vam pravim: Ne upirajte se hudobnežu,
ampak če te kdo udari po desnem licu, mu
nastavi še levo. In če se hoče kdo pravdati s teboj
in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo
sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Če te kdo
prosi, mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta.
Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega
sovražnika.‹ Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki
vas preganjajo, da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje
svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim
in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar
tega ne delajo tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate
posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je
popoln vaš nebeški Oče.«
Izbira članov Župnijskega pastoralnega sveta
Letos poteče petletni mandat Župnijskih pastoralnih svetov. Naši škofje so
določili, da bo izbira novih članov ŽPS na četrto postno nedeljo, 22. marca 2020.
Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo,
ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v
župniji. ŽPS obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in
pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za
njihovo uresničevanje. Naloge sveta se nanašajo na skupno življenje
župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.
»Če se zdi krajevnemu škofu po posvetovanju z duhovniškim svetom
primerno, naj se v vsaki župniji ustanovi pastoralni svet, ki mu predseduje
župnik in v katerem verniki skupaj s tistimi, ki imajo v župniji delež pri
pastoralni skrbi po svoji službi, pomagajo pri pospeševanju pastoralne
dejavnosti. Pastoralni svet ima le posvetovalen glas in se ravna po določbah,
ki jih izda krajevni škof« (Zakonik cerkvenega prava, kan. 536 odst. 1, 2)

Šolarjem želimo lepe in blagoslovljene počitnice.
Postni čas - Na pepelnično sredo (26. februarja) bomo začeli
postni čas. Gospod nam kliče: »Spreobrni se in veruj
evangeliju!« Pri mašah bo obred pepeljenja.
Križev pot je značilna pobožnost postnega časa, ki nas ob
sočutju do trpečega Kristusa spodbuja k osebnemu
spreobrnjenju in pokori. Križev pot bo vsak petek pred

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 23. februar
7. nedelja med letom
Polikarp, škof, mučenec
PONEDELJEK, 24. februar
Matija, apostol
TOREK, 25. februar
Valburga, opatinja - pust
SREDA, 26. februar
++ Pepelnica

800 † Marija Rebov (obl.)
930 † Stanislav Gorenjak
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: † Vinko Čerenak
800 †† Anči Kamšak (obl.) in Janko Štrukelj
1800 za duše v vicah
800 † Matija Gartner (obl.)
1800 † Janez Dolinar (gr. 21)
800 † Janez Dolinar (gr. 22)
1800 za notranji mir, darovala Mateja Mejavšek

ČETRTEK, 27. februar
800 † Janez Dolinar (gr. 23)
Gabrijel Žalostne MB, redovnik 1800 † Ciril Kavčič
PETEK, 28. februar
+ Roman (opat)

800 † Janez Dolinar (gr. 24)
1800 za zdravje

SOBOTA, 29. februar
Antonija Firenška, vdova

800 † Janez Dolinar (gr. 25)
1800 † Gregor Korošec

NEDELJA, 1. marec
1. postna nedelja
Albin (Zorko), škof

800 v zahvalo za vse blagoslove
930 † Janez Dolinar (gr. 26)
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: † Hinko Zupanc
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