MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 7.februarja do 14.februarja 2021
PETA
NEDELJA
MED
LETOM
7.februar

Ponedeljek
8.februar

Torek
9.februar
Apolonija, m

Sreda
10.februar
Sholastika

8.00
8.00
9.30
9.30
11.00
11.00
16.00
18.30

Č – † mama PAVLA FILIP, oče FRANC in VIDA ter sorodniki
ŠT – † IVAN FIŠER
ŠP – † FRANC MOČNIK in DOLAMČEVI -r
D – † VALENTIJEVI
L – † BUČEVI
O – † MARIJA PAJNIK
Č – † MARJANA DREGARIČ
D – † LUKA in TEREZIJA PEŠL, brat MAKS in LENART PEŠL

18.00
18.30

Č – V DOBER NAMEN
D – † ALOJZ ROTOVNIK - osmina

7.30
18.00

D – ZA ZDRAVJE
Č – † pri MORIJU UMRLE

18.00
18.30
9.00
18.30

Svetovni dan bolnikov
Č – ZA ZDRAVJE IN DOBER NAMEN
D – V ZAHVALO ob krstnem dnevu
Križ – † KRESCENCIJA ČERU
D – † IVAN POROČNIK – 30.dan

Četrtek
11.februar
Lurška Marija

Petek
12.februar

13.februar

Sobota

18.00
18.30

ŠESTA

8.00

NEDELJA
MED
LETOM
14.februar

8.00
9.30
9.30
11.00
11.00

Č – † MOJCA GORNIK in STANKO POBERŽNIK – 16.obl.
D – večerna nedeljska maša: † IVAN PUŠPAN ter VALENTIN
in ANA PUŠPAN - r
Č – † KAUFMANOVA bica
† MAKS – 30.obl., IVANKA PLIMON in spomin na Nejca
ŠP – † MARIJA VRHOVNIK - Peharjeva
ŠT – † EDI ŽVIKART
D – † ADOLF HANJŽE – 7.obl.
L – V ZAHVALO za srečno nosečnost in porod in za ZDRAVJE družine
O – † PAVEL MORI

Kaj zahteva od nas osma
zapoved?
Osma zapoved nas uči, da ne
smemo lagati. Lagati pomeni
zavestno in hoteno govoriti ali
delovati zoper resnico. Kdor
laže, vara samega sebe in zavaja
druge, ki imajo pravico do tega,
da spoznajo popolno resnico o
dejanskem stanju. (KKC 2464, 2467–
2468, 2485–2486)

Vsaka laž je kršitev pravičnosti in
ljubezni. Laž je ena od oblik
nasilja; v sebi nosi klico razdora v
skupnosti in spodkopava zaupanje
pred zlom, na katerem temelji
vsaka človeška skupnost. Kdor
razumno zasleduje to sled, najde
Boga.
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod.
e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440;

Številka 6

7. februar 2021
NEZAŽELENIM

Simonova tašča je ležala,
ker je bila vročična,
in brž so mu povedali o njej.
Pristópil je, jo prijel za roko
in jo vzdignil.
Vročica jo je pustila
in ona jim je stregla.
Ko pa se je zvečerilo
in je sonce zašlo,
so prinašali k njemu
vse bolnike in obsedene.

Ljubi Bog, opogumil si me,
naj zaupam v to, da me sprejemaš.
Daj mi še dalje moč,
da bi vse nezaželene tako ljubil,
kakor ljubiš ti mene in me sprejemaš.

(Mr 1,30–32)

Čudeži so dokaz neskončne Božje
ljubezni do nas, ki jo izkazuje po Sinu.

Ti veš, Gospod, da so nezaželeni
najrevnejši med revnimi.
Bogati so lahko prav tako nezaželeni
kot revni tega sveta, ki si nam ga
podaril.
Naj postanemo prav vsi
deležni bogastva tvoje ljubezni,
tako se bomo tudi v tvojem kraljestvu
na zemlji
medsebojno sprejemali.
Amen.

Youcat – Molitvenik za mlade, Mati Terezija

Njegova ljubezen je vir Božjega in
našega veselja. Potrebo in krik po
razodetju Božje ljubezni še poveča
današnja
drama
sveta:
beda,
pomanjkanje, zmešnjava, zatiranje,
tesnoba in nasilje. Bolezni in navzočnost
množice hudobnih duhov, o katerih
govori evangelij, so črno ozadje, na
katero zasveti Jezusova luč. On nas
doseže in odznotraj ozdravi. Znova nas
postavi v svetlobo, ki jo poraja veselje
vzajemne ljubezni.
K. Smodiš

pogled od Špara na zahodno nebo- 4.2.2021 (Igor)

(skrajšana verzija)

Drage sestre in dragi bratje!Božja
beseda, ki smo ji pravkar prisluhnili, nam
je še posebej blizu v teh mesecih, ko se v
razmerah epidemije bojujemo za svoje
zdravje ter zdravje ali celo življenje svojih
najbližjih. Telesno zdravje je sicer velika
Božja dobrina, a je le znamenje neke
druge, še večje dobrine, ki jo prinaša
samo Jezus Kristus. To je duhovno
zdravje, ki zagotavlja večno življenje v
Božji ljubezni. Telesno zdravje, ki ga je
Jezus obilno delil, je bilo znamenje ali
preroška napoved odrešenja, in to je bil
pravi in končni namen Jezusovega
delovanja. Moralna krepost in večno
življenje sta tudi pravi in končni namen
našega življenja. Bog nas ni ustvaril zato,
da bi čim bolj zdravo in čim dlje živeli na
tem svetu, ampak da bi bili njemu
podobni in deležni njegove ljubezni. Zato
nam Jezus vrača duhovno zdravje, ki se
začenja z vero vanj in z ravnanjem po
njegovem zgledu. Po Jezusovem zgledu
je tudi Cerkev vso zgodovino skrbela za
bolnike. Prve bolnišnice so nastajale ob
cerkvah. Številni redovniki in redovnice,
med katerimi so tudi znani svetniki in
svetnice, so svoje življenje posvetili negi
bolni-kov in skrbi zanje. Mnogi so pri tem
služenju tudi sami zboleli in darovali
življenje. Ljubezen do Boga in bližnjega
je bila močnejša kakor strah za lastno
zdravje. Pri vsej odgovorni skrbi zanj so
vedeli, da je duhovna moč ljubezni in
nesebičnega žrtvovanja za bližnjega
največja dobrina, saj nas pripravlja za
večno življenje z Bogom. Ta čas

epidemije, ko trepetamo za svoje
zdravje, je pravi trenutek, da se zavemo,
da obstaja še hujše zlo, grešna sebičnost
in hudobija, ki bi jo lahko imenovali
duhovna okužba. Jezus Kristus je prišel,
da nas rešuje od nje in njenih posledic.
Tudi Cerkev je ustanovil za to in samo za
to, da lahko po njej nadaljuje med nami
svoje poslanstvo. A prav tako je med
epidemijo prizadeto naše versko življenje
v cerkvenem občestvu. Občestveno
obhajanje svete maše in drugih
zakramentov smo v naših cerkvah
začasno prekinili, da ne bi ogrožali
svojega in tujega zdravja. Upali smo, da
to ne bo trajalo dolgo, a nas je epidemija prikrajšala celo za slovesno
obhajanje velikonočnih in nato še
božičnih praznikov. Seveda nam nič ne
more preprečiti obhajanja verskih resnic
Jezusovega rojstva ter njegove smrti in
vstajenja z molitvijo in premišljevanjem
Božje besede tako v ožjem krogu kot v
duhu skupaj z vsem cerkvenim
občestvom. A nobena oddaja po televiziji
ali spletu (internetu) ne more
enakovredno nadomestiti nedeljskega
obhajanja svete evharistije v krogu
župnijskega občestva. V tem času prisilne
odsotnosti od rednega nedeljskega
skupnega obhajanja svete evharistije
smo lahko še bolj začutili, da biti pri sveti
maši ni zgolj opazovanje tega, kar se
dogaja pri oltarju. Ko smo pri maši, se v
živo udeležujemo skrivnosti Jezusove
zadnje večerje, ki doseže svoj vrhunec s
svetim obhajilom. Zato smo se v času
sedanje epidemije škofje s težkim srcem
odločili, da začasno omejimo skupno
obhajanje svete maše in drugih
zakramentov. To smo storili v upanju, da

ga bomo lahko vsaj delno nadomestili z
raznimi obhaja-nji svete maše na daljavo,
kar se je tudi zgodilo. Hvaležni smo vsem,
ki so nam to omogočili. Vsi pa čutimo, da
to ni to. Sveta maša ni predstava,
kakršne
lahko
spremljamo
na
televizijskem zaslonu. Svete maše ne
opazujemo od daleč, ob kuhanju kosila
ali zleknjeni na kavču, ampak se je
osebno udeležujemo, ko smo dejansko
navzoči v občestvu z drugimi brati in
sestrami in mašnikom, ki osebno
predstavlja samega Jezusa Kristusa in v
njegovem imenu za nas, med nami in z
nami obnavlja Jezusovo življenjsko
daritev. Edino to je pravo obhajanje
svete maše. Druge oblike, kot so svete
maše po radiu ali televiziji, so samo
zasilni nadomestki, ki nam v času bolezni
ali drugih nezmožnosti lajšajo odsotnost
od svete maše »v živo«, niso pa njena
enakovredna zamenjava. Vaši škofje


V začetku februarja razdremo jaslice, s
pepelnico sredi meseca pa vstopamo v
postni čas. Za seboj puščamo lepa
doživetja ob prazniku Gospodovega
učlovečenja in se podajamo na pot proti
veliki noči.
Pred pepelnico, začetkom 40dnevnega posta, bomo na praznik Lurške
Matere Božje, 11. februarja, obhajali že
29. svetovni dan bolnikov. Veseli smo, da
nam je papež Frančišek napisal pismo z
glavno mislijo »Eden je vaš učitelj, vi vsi

ste pa bratje« (Mt 23,8). Odnos zaupanja
je temelj nege bolnikov. Preprosto
rečeno, ko smo blizu bolnim, je Jezus
med nami.
Dan bolnikov, ki ga vsako leto obhajamo
v Cerkvi, želi biti znamenje navzočnosti
Cerkve v svetu, kot usmiljenega
Samarijana v službi vseh, ki kakorkoli
trpijo.
MOLITEV:
»Vse bolnike, zdravstvene delavce in
tiste, ki se žrtvujejo za trpeče izročam
Mariji, Materi usmiljenja in Zdravju
bolnikov. Iz Lurške votline in iz svojih
neštetih svetišč po vsem svetu naj
podpira našo vero in naše upanje ter
nam pomaga, da bomo drug za
drugega skrbeli z bratsko ljubeznijo«
(29. svetovni dan bolnikov)

Oznanila
OB POGREBU KATARINE ONUK iz
Šentjanža so darovali za sv. mašo: sin
Branko z družino; Kosovi; sodelavke
kuhinje v DSČ; Pavla Kotnik;
OB POGREBU ROTOVNIK ALOJZ-a
iz Viča so darovali za sveto mašo:
žena Vlasta;Joži in Erna Krevh; družina
Gnamuš-Šlebnik;
HVALA VSEM ZA DAROVANE SVETE
MAŠE. Pa pridite kaj k mašam.

Predhodne prijave so potrebne.
Šala na koncu:

ANGLEŠKI SEV – Angleški sev virusa je
že pri nas! Včeraj sem videl nekoga, ki se
je peljal od sosedove kleti proti domu po
levi strani.

