1. postna nedelja
Nedelja žena in mater
22. 02. 2015
Ponedeljek, 23. 02. 2015
Polikarp, škof
Torek, 24. 02. 2015
Matija, apostol
Sreda, 25. 02. 2015
Valburga, opatinja
Četrtek, 26. 02. 2015
Aleksander (Branko), škof
Petek 27. 02. 2015
Baldomir, spokornik

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Janeza Županeka in Pavlo
Kropf
Ob 7.00 +Justina Jevšenaka (obl.) in rodbino
Ob 16.00 uri pogreb + Matija Obrovnika
Ob 19.00 uri seja ŽPS
Ob 7.00 za + Marijo Pliberšek (668)
Ob 15.00 pogrebna za + Matildo Mlakar
Ob 17.30 za + po namenu darovalca
Ob 7.00 za +Antona (obl) in Marijo Leskovar
Ob 17.30 za + Alojza Roriča (obl.)
Ob 07.00 za + Matija, Antonijo in sina Ivana
Pema

Sobota 28. 02. 2015
Roman, opat; I. kvatre
2. postna nedelja
Nedelja mož in fantov
Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Kvatrna nedelja
Ob 10.00 uri za + Magdaleno Pliberšek
1. 03. 2015
1. Prihodnja sobota je kvatrna soboto, za katero pravijo liturgična navodila,
da »naj bo predvsem usmerjena v spokornost, ki naj rodi ljubezen do
bližnjega.« Po njej se imenuje tudi nedelja, ki je prav tako kvatrna, ko
prosijo naši nadpastirji za darove (nabirko) za vzdrževanje bogoslovcev.
Prav je, da ob molitvi tudi materialno podpiramo bogoslovce, ki bodo
morda kdaj tudi vaši dušni pastirji.
2. Včeraj so mladinci priredili mavrični dan za otroke. Udeležilo se ga je le
9 otrok. Ob igri in petju so govorili o postnem času, se naučili »molitev 5
prstov«, vsak izmed otrok pa si je izdelal angela, ob katerem je povabljen, da vsak dan v postnem času zmoli molitev Sveti Angel varuh moj.
Starši spomnite jih na to molitev in se jim pridružite. Hvala Luciji in Nini
za prijetno druženje in spodbude otrokom.
3. Včeraj sta Klavdija in Daša prepisale matice oziroma izpis iz krstne,
poročne in pogrebne knjige za preteklo leto. Prepise moramo vsako leto
oddati na škofijo. Iskren boglonaj za marljivo delo z lepopisno pisavo.
4. Otroci dobijo danes Postni koledar lepega govorjenja. Po navodilih naj
ob lepem govorjenju z ustrezno barvo pobarvajo vsak dan eno polje.
Koledar bodo vrnili na Veliki četrtek pri večerni maši. Starši ne pozabite
jih vsak dan spomniti na to njihovo dolžnost.
5. Slovenski škofje vabijo k molitveni devetdnevnici v čast Svetemu Duhu
za ohranitev vrednote družine v dneh od 23. februarja do 3. marca 2015.
V programu Radia Ognjišče bo v času devetdnevnice prenos molitve iz

radijske kapele: najprej bo ob 5.00 uri molitev rožnega venca, nato pa ob
12.00 molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. Kdor le more, naj se
pridruži molitvi ob napovedanih urah ali pa si izbere svojo uro dneva in
moli z istim namenom.
6. Vsak petek v postnem času ste vabljeni pol ure pred večerno mašo k
molitvi križevega pota.
7. Iskrena za vaše darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč.
8. Iskrena hvala moškemu pevskemu zboru in vsem, ki ste me v petek
spremljali ob slovesu od pokojnega brata Štefana, darovali svete maše
in molili za njegovo dušo. Bog vam povrni!
9. Že pred leti vam je bilo sporočeno, da v župniji lahko opravimo okrog 5
do 7 maš za vsakega pokojnega, druge mašne namene pa moramo
oddati na škofijo ali kakšnemu misijonarju, saj imamo bližnji duhovniki
dovolj maš iz svojih župnij. Vsi
mašni nameni se vpišejo v
posebno »intencijsko knjigo«, v
katero se zabeleži točni datum
obhajanja maše ali duhovnik
(škofija ali misijonar) h kateremu
je mašni namen oddan. Dar za
mašo znaša 17,- eur, če pa
darovalec daruje za mašo 20,eur, se odda mašniku, ki bo
daroval mašo ves dar in ne le 17,- eur. Za vsako oddano mašo imam
potrdilo duhovnika, ki sem mu oddal mašo. Kdor želi, lahko pride v
pisarno in vse pregleda, ob vizitaciji pa vodenje vseh knjig pregleda
vizitator. Ker živi v Turčiji p. Martin Kmetec v težki ekonomski situaciji,
po navadi določeno število maš oddam njemu in te maše opravi po
navadi še isti mesec. Kdor bi v kar koli dvomil o opravljenih ali neopravljenih mašah, naj pride v pisarno in pregleda intencijsko knjigo, kjer je
vse zabeleženo. Ob tej priložnosti pa bi se vam rad zahvalil za vse
darove za maše, saj je to največji dar, ki ga lahko darujemo za naše
pokojne.
Razpored bralcev Božje Besede
1. postna nedelja
Ned. žena in mater
22.02.2015
2. postna nedelja
Ned.mož in fantov
01.03.2015
3. postna nedelja
Dekliška nedelja
08.03.2015

7.00
. berilo: Jože Pliberšek
2. berilo: Mira Rubin
7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Kristina Strnad
7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Martin Juhart

10.00
1. berilo: Karmen Pučnik
2. berilo: Pavlica Pučnik
10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Samo Pučnik
10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Polona Mlakar

Svetnik tedna – sveti Matija
Potem ko jih je na nesrečen način zapustil Jezusov izdajalec Juda Iškarijot,
so apostoli, da bi dopolnili apostolski zbor, izmed dvainsedemdesetih
učencev, ki so tudi spremljali Jezusa, izbrali dva najprimernejša kandidata.
Pogoja sta bila: da je bil med Jezusovimi učenci od
začetka njegovega javnega delovanja ter da je videl
vstalega Gospoda. Žreb, za katerega so se apostoli
odločili, je bil naklonjen Matiju. To, kar je zapisano
ob njegovi izvolitvi, je tudi vse, kar vemo o tem
»nadomestnem apostolu«. Legende in razna izročila
pa govorijo, da je bil rojen v Betlehemu pobožnim
in bogatim staršem, ki so ga še mladega dali v šolo
starčku Simeonu v Jeruzalem. Kot deček naj bi bil v
družbi tistih pastirjev, katerim je angel oznanil
Jezusovo rojstvo. Pozneje se je Jezusu pridružil in
bil eden izmed dvainsedemdesetih učencev, ki jih je Jezus »poslal pred
seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti«.
Odlikovali naj bi ga predvsem dve kreposti: ponižnost in ljubezen. O
njegovem poznejšem delovanju govorita dva apokrifna spisa: Dejanja Andreja in Matija ter Evangelij po Mateju; oba so si izmislili krivoverci. Bolj
stvarna so nekatera druga izročila. Tako Zlata legenda pripoveduje, da je
misijonaril v Makedoniji, kjer je storil veliko čudežev in nazadnje umrl kot
mučenec. Po drugih virih pa naj bi oznanjal krščanstvo najprej v Judeji,
nato pa v Etiopiji, kjer je ustanovil tudi škofijo. Na mučeniško smrt naj bi
ga obsodil veliki duhovnik Anan II., ki je dal umoriti tudi Jakoba mlajšega:
najprej so ga pobili s kamenjem, nato pa obglavili s sekiro.
Ime: tudi Bogdan, iz hebrejščine: božji človek, božji dar
Rodil se je v 1. stoletju Betlehemu, umrl pa mučeniške smrti v Etiopiji
okrog leta 63.
Upodobitve: upodabljajo ga kot apostola s knjigo in svitkom, tudi s
čelado, kamni, najpogosteje pa z mečem oziroma helebardo (tudi sekiro ali
sulico).
Pregovori: Matija led razbija, če ga ni, ga naredi.
Če sv. Matije dan zmrzuje, še štirideset dni mrazu prerokuje.
Goduje: v Sloveniji in ponekod drugje 24. februarja, sicer 14. maja.
Pripravili: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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1. postna nedelja
Nedelja žena in mater
22. 02. 2015 - 01. 03. 2015
Papež Frančišek: V svojem razmišljanju je papež izhajal iz odlomka
iz knjige preroka Izaije, v katerem se ljudstvo pred Gospodom
pritožuje, ker se ne zmeni za njihov post. Takoj na začetku je poudaril,
da je potrebno razlikovati med formalnim in resničnim. Za Gospoda
post ni »ne jesti mesa«, a nato »prepirati se ter izkoriščati svoje
delavce«. Zato je Jezus grajal farizeje, ki so na zunaj spoštovali
predpise, a v njihovih srcih ni bilo resnice. Post, kakršnega želi Jezus,
je tisti, ki razveže krivične verige, ki povrne svobodo
zatiranim, ki obleče gole, ki udejanja pravičnost. Samo
to je po papeževih besedah resnični post – post, ki ni
zgolj zunanji, ampak prihaja iz srca.
»Ne morem reči: 'Ne, jaz izpolnjujem prve tri zapovedi,
preostale pa bolj ali manj.'« Božje zapovedi zadevajo
tako Boga kot bližnjega. Eno brez drugega ne gre.
»So enotne: ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega
sta enotnost. Če hočeš delati pokoro, resnično in ne formalno, jo
moraš delati pred Bogom ter tudi s svojim bratom, z bližnjim.«
Zelo težak greh je izkoriščati Boga, da bi zakril krivico
Apostol Jakob pravi, da ima človek lahko veliko vero, a da je ta brez
del mrtva, ne služi ničemur. Tistega, ki gre vsako nedeljo k maši in
obhajilu, je torej treba vprašati: Kakšen pa je tvoj odnos s tvojimi
podrejenimi? Jim plačuješ na črno? Jim daješ pošteno plačo? Plačuješ
prispevke za njihovo pokojnino? Za zdravstveno zavarovanje?
Tako je našteval papež Frančišek in pripomnil, da mnogo vernih
moških in žensk deli Božje zapovedi. Dajejo miloščino, Cerkvi
nakazujejo denar, a v svoji Cerkvi, v svojem domu, med tistimi, ki so
odvisni od njih, pa naj bodo to otroci, stari starši ali podrejeni – je
pojasnjeval papež – niso ne velikodušni in ne pravični. »Ne moreš
pošiljati darov Cerkvi na račun krivic, ki jih delaš svojim podrejenim. To
je zelo težak greh: to pomeni izkoriščati Boga, da bi zakril krivico.«

