MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 14.februarja do 21.februarja 2021
ŠESTA
NEDELJA
MED
LETOM
14.februar

Ponedeljek
15.februar

Torek
16.februar

8.00
9.30
9.30
11.00
11.00
16.00
18.30

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
Č – PO NAMENU (glej II.namen od nedelje)
D – † AVGUST st in AVGUST ml. HRIBERNIK ter LJUDMILA HRIBERNIK

18.00
18.30

Č – † SLAVICA REK
D – † KATA in STJEPAN JUROŠ

17.00
18.00
18.30
18.00
18.30

Začetek postnega časa, strogi post
ŠP – † DANICA PROJE / k maši vabljeni prvoobhajanci iz Šempetra s starši/
Č – † oče IVAN in rajni EPŠEKOVI
D – † MARICA OŠLOVNIK – 30.dan
Č – † KRESCENCIJA ČERU in OSKAR
D – † RUDI KALIŠNIK

9.00
18.30

Križ – † MARIJA KADIŠ in č.sestra MARIJA
D – † KATICA KOKOLJ /križev pot ob 18.10 - župnik/

11.00
18.30

L – † MIRKO DROFENIK
D – večerna nedeljska maša: ZA ZDRAVJE /križev pot ob 18.10 - pevci /

8.00
8.00
9.30
9.30
11.00
11.00

Č – † MARJAN RADIKOVIČ
ŠT – † CVETKA URŠNIK
ŠP – † ALOJZ RAVLAN
D – † JOŽE PUŠNIK – 5.obl./križev pot ob 9.10 – pripravi ŽPS /
L – † družina NOVAK
O – † ŠTEFANIJA MATIČKO

8.00

Sreda
17.februar

PEPELNICA
Četrtek
18.februar

Petek
19.februar
Postni petek

Sobota
20.februar

PRVA
POSTNA
NEDELJA
21.februar

Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod.
e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440;

Številka 7

14. februar 2021

Tisti čas je k Jezusu
prišel gobavec in ga na kolenih
prosil: »Če hočeš,
me moreš očistiti.«
Zasmilil se mu je, iztegnil je roko,
se ga dotaknil in mu rekel:
»Hočem, bodi očiščen!« Gobe so takoj
izginile in bil je očiščen.
Jezus ga je brž s strogimi besedami
poslal ven in mu rekel:
»Glej, da nikomur nič ne poveš,
ampak pojdi,pokaži se duhovniku
in daruj za svoje očiščenje dar.«
(Mr 1,40–44)

V današnjem evangeliju beremo, kako je
Jezus v svojem usmiljenju in posluhu za
stisko bližnjega ozdravil gobavca in mu s
tem tako rekoč znova podaril življenje.
Tudi današnji svet nosi v sebi mnogo
gobavosti. Ta ni telesna, ampak duhovna
prizadetost. Brezbrižnost, sebičnost,
zamerljivost, sovraštvo, maščevanje se
globlje zaje v človeka kot vsaka telesna
bolezen in ruši temelje Božje podobe, ki
nam je bila podarjena.

Kako se pripravljamo na
velikonočne praznike?
Tako se glasi vprašanje v katekizmu za
peti razred z naslovom: Znamenja na poti
k Bogu, v 17. lekciji, stran 74 z naslovom:
Z Jezusom zmagujemo. Odgovor na to
vprašanje se glasi: Z molitvijo, postom in
dobrimi
deli
se
pripravljamo
na
velikonočne praznike. Ker v tem tednu,
na pepelnico (17.2.), začenjamo postni
čas, čas priprave na velikonočne
praznike, se za par besed ustavimo pri
POSTU.

Post - pobožna vaja – spokorna vaja.
Nečemu se začasno odrečemo,
izognemo, odpovemo. Tako je prav.
Toda, zdi se, da človek veliko laže
naredi kakšen dober sklep ali odpoved,
če sklepu ali odpovedi da namen, zakaj
se bo nečemu odpovedal ali preprosto
rečeno postil.
Morda dam predlog: vsaki večer
zmolite pri večerni molitvi nekaj
Očenašev in zdravamarij po določenih
namenih:npr.: za zdravje, za pokojne,
za dobrotnike,... itd.

Morda bi pa tudi postu ali
spokornim vajam v letošnjem
postnem času dodali določen
namen ob postnih petkih. Npr.:
prvi postni petek (19.2.) –
namenimo post ali odpoved za
končanje epidemije koronavirusa;
drugi postni petek (26.2.) –
namenimo post ali odpoved za
zdravje naših bolnikov in za
njihove domače in svojce;

tretji postni petek (5.3.) –
namenimo post ali odpoved za
nove duhovne poklice;
četrti postni petek(12.3.) –
namenimo post ali odpoved za
naše dobrotnike;
peti postni petek (19.3.) –
namenimo post ali odpoved za
naše žive in rajne starše;
šesti postni petek 26.3.)
namenimo post ali odpoved za
našega duhovniškega jubilanta
zlatomašnika Frančeka;
Veliki petek (2.4) – namenimo
post ali odpoved za... (namen si
določite sami)
Postni čas je tako priložnost za
rast v dobrem in za dobro nas
samih; je pa tudi čas za zbližanje z
Bogom. Naj k temu pripomore tudi
bolj osmišljen post ali odpoved v
letošnjem postnem času.

Pri svetih mašah pa bomo
razmišljali in molili za edinost
Cerkve in naroda.

(drugi del - skrajšana verzija)

Dragi bratje in sestre! Ljudje moramo na
vsakem koraku izbirati med sebičnim
iskanjem lastnih koristi ter ljubeznijo in
nesebičnim služenjem drugim. Sebičnost
je bistvo greha, ljubezen kot njeno nasprotje pa ni v prijaznih čustvih, ampak je
v požrtvovalnem delu za resnični blagor
vseh. Kristjani verujemo, da je ta
ljubezen vrhovni zakon vsega, ker je to
Bog sam. »Mi smo spoznali ljubezen, ki jo
ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog
je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni,
ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem« (1 Jan
4,16), pravi apostol Janez. Danes se veliko
govori o zatonu krščanstva v Evropi.
Nekateri se tega veselijo. Ne vedo, da si s
tem žagajo vejo, na kateri sedijo. Jezusov
evangelij je bil in ostaja kruh, ki ga Jezus
daje za »življenje sveta« (Jn
6,51). Mi, ki nam je bila
podarjena milost vere in to
vemo, ji moramo ostati
zvesti. Če zapustimo Jezusa
in njegov evangelij, nimamo
kam
iti.
Jezus
nima
zamenjave. Letos obhajamo
tridesetletnico
razglasitve
državne samostojnosti. Ob
tej priložnosti ponovno
izražamo hvaležnost vsem,
ki so se za to trudili,
posebno še tistim, ki so za to
dali življenje. Za samostojno državo smo
se odločili, da bi živeli v njej skladno s
svojim človeškim dostojanstvom. Vsaka
kriza je preizkušnja, v kateri se pokažejo
dobre strani, razkrijejo pa tudi usodne

pomanjkljivosti. Preizkušnja nam nastavi
ogledalo, v katerem vidimo svoj pravi
obraz. Druga, neprimerno slabša izbira
pa je, če tega ne zmoremo, ampak
vsakdo misli samo na svoje koristi. V
krizi, ki jo prebolevamo, je veliko
primerov nesebičnega žrtvovanja iz
odgovornosti in ljubezni do bolnih in
vseh, ki jih je epidemija prizadela. Tem
gredo naše občudovanje, priznanje in
zahvala. Državniška drža, ki jo moramo
vsi imeti je v prvenstveni skrbi za obče
dobro, za blagor državljanov, ne pa pohod na oblast za vsako ceno. Skrb
vzbujajoče stanje duha, ki ga mnogi
ugotavljajo, nikakor ni brez povezave z
razkristjanjevanjem, ki v Sloveniji načrtno
poteka od komunistične revolucije
naprej. Na mesto krščanskih vrednot
stopata materialistično potrošništvo. Na
porabniški miselnosti pa ni mogoče
graditi domovine pravičnosti, spoštovanja in sodelovanja ter skrbi za obče
dobro. Miselnost materialističnega potrošništva imenuje papež Frančišek
»kultura odmetavanja«. Najbolj surov
primer odmetavanja sta splav in
evtanazija. Papež sv. Janez Pavel II. je
tako miselnost imenoval »kultura smrti«.
K njej spada tudi izključevanje. Vse to v
naši domovini doživljamo že od druge
svetovne vojne sèm. Upali smo, da v
svobodni in demokratični Sloveniji
izključevanja ne bo več, ampak bosta na
mesto njega stopila medsebojno
spoštovanje in enakopravno vključevanje vseh, ki so pripravljeni
sodelovati. Pa smo v zadnjih mesecih
doživeli prizore izključevalnega sovraštva, kar je zlovešča grožnja mladi državi

Sloveniji. Nič pa se ne bo izboljšalo samo
od sebe. Časi bodo boljši, če bomo boljši
mi. Razmere nas vsak dan bolj nujno
kličejo k okrepljeni dejavnosti, ki so jo
zadnji papeži poimenovali »nova
evangelizacija«.
Dragi bratje in sestre, pred nami je
postni čas, ki nas vsako leto poziva k
spreobrnjenju, k lastnemu vstajenju v
novega človeka. S to željo vam voščimo
blagoslovljen postni čas, da bo
praznovanje velike noči še bolj prežeto z
veseljem odrešenja. Amen.
Vaši škofje
KER JE PUSTNA NEDELJA ,ŠE NEKAJ ŠAL
V šoli imajo sistematski pregled.
Janezek se zelo boji in komaj ga
spravijo na tehtnico. Potem olajšano
vzklikne »Saj to sploh ne boli. Moja
mama, vedno zakriči, ko stopi
nanjo.«
"Ti si pa ful shujšal!"
"Ja, sem na ločevalni dieti."
"Kako pa to zgleda?"
"Ločujem se, kuhat pa ne znam."

Oče in sin, črnogorca, sedita na foteljih in gledata televizijo.
Oče: "Pojdi ven pogledat če
dežuje!"
Sin: "Eh, pokliči noter psa, bova
videla, ali je moker."
"Gospod doktor! Včeraj ko sem se
peljal domov sem nenadoma začutil
bolečino."
"Kje pa?"
"Mislim da je bilo to med Vuzenico in
Dravogradom."

