FEBRUAR - SVEČAN
3. nedelja
4. navadna nedelja
»Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.«
4. poned.
Jožef Leoniški, misijonar
5. torek
Agata, devica in muč.
ŽPS
6. sreda
Japonski muč.
7. četrtek
Koleta (Nika), redov.
8. petek
9. sobota

10. nedelja 5. navadna nedelja
++ Renato in Štefan Žlebič
»Ne boj se; odslej boš ljudi lovil.«
Za farane
11. poned. Lurška Mati Božja
+ Anica Arhar
12. torek
Evlalija, muč.
SODELAVCI KARITAS
+ Marija zore
13. sreda
Jordan Saški, duhovnik
ZAKONSKA SKUPINA
+ Brata in starši Škulj
14. četrtek Valentin (Zdravko), duhovnik in muč.
Po namenu
15. petek
Klavdij, duhovnik
+ Stane Dolničar
16. sobota Julijana Koprska, tretjered. + Marija Rahne in + Daniel Bitenc, 30. dan
17. nedelja 6. navadna nedelja
Za farane
»Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo.«
++ Roman in Franc Barbič
18. poned. Heladij in Flavijan, škofa
***
19. torek
Konrad iz Piacenze, spokornik
+ Teta Železnik
20. sreda
Leon Sicilski, škof
ZGODOVINA CERKVE
+ Majda Kern
21. četrtek Peter Damiani, škof in C.U.
***
22. petek
Sedež apostola Petra
+ Pavla Mrak
23. sobota Polikarp, škof FILM: MARIJINA ZEMLJA
++ Marija in Alojz Tomšič
24. nedelja 7. navadna nedelja
+ Alojzija Oletič, obl.
»Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!«
Za farane
25. poned. Valburga, opatinja
Za duše v vicah za katere nihče ne moli
26. torek
Aleksander (Branko), škof
***
27. sreda
Gabrijel Žalostne M B, redov.
+ Janez Erzar
28. četrtek Roman, opat
***
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Za farane
Za zdravje
++ Katarina in starši Robas
++ Sonja Švegl in Franc Tome
***
***

Hieronim Emilijani, redov.
++ Peter in starši Milač
Apolonija, devica in muč. VESELOIGRA ++ Nežka in Ivan Peternel, obl.
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OZNANILA ŽUPNIJE PIRNIČE
Sv. Valburga, opatinja

E

na od vasi sosednje župnije Smlednik nosi ime po zanimivi svetnici
s še bolj zanimivim imenom, po sveti Valburgi. Kdo je pravzaprav
bila ta svetnica? Bila je sestra dveh svetih bratov, Vilibalda in
Vunibalda. Na poziv sv. Bonifacija je okrog leta 750 prišla iz Anglije v družbi
več redovnic v Nemčijo, kjer je misijonaril Bonifacij, njen sorodnik, apostol
Nemčije. Legenda pripoveduje, da je na poti čez morje nastal hud vihar. Strah
in groza sta stiskala srca potujočim redovnicam; le Valburgi ni upadlo
zaupanje v Boga. Viharju je zaklicala: »Četudi so ti valovi mogočni, si ti, o
Gospod v višavah, še mogočnejši. Ti zapoveduješ vetrovom in valovom in jih
krotiš.« Tedaj je svetnica vstala in v Jezusovem imenu zapovedala viharju in
morju - in vihar se je polegel ter nebo zjasnilo.
V Nemčiji se je Valburga velikodušno posvetila misijonskemu delu, zlasti
vzgoji mladine. Vodila je v Heidemheimu najprej ženski benediktinski
samostan. To službo je opravljala tako dobro, da so ji po smrti njenega brata
Vunibalda, ki je vodil bližnji moški samostan, prepustili vodstvo obeh hiš.
Zgradila je tam novo opatijsko cerkev, ki je vzbujala občudovanje, prav tako
kakor njena svetost, učenost, modrost in dobrota.

MAŠE:: nedelje: ob 8. v cerkvi sv. Križa
, ob 10. v Marijini cerkvi
;
delavniki: ponedeljek in petek ob 18.30 v cerkvi sv. Križa, v torek, sredo in
soboto ob 18.30, v četrtek ob 7. v Marijini cerkvi.
URADNE URE: ponedeljek in petek od 17. do 18. ure, v torek od 11. do 12.
ure, v četrtek od 7.30 do 8.00. KRŠČEVANJE: po pripravi ob nedeljah med
mašo ali ob 11. uri. POROKE: po opravljenem tečaju in zapisniku.
Oglasite se vsaj mesec dni pred poroko.

Veljala je za izredno sposobno vzgojiteljico in pobudnico za pisanje dobrih
knjig. Umrla je 25. februarja leta 779. Na ta dan goduje.
Njena slava se je razširila, ko so čez sto let prepeljali njene relikvije v mesto
Eichstaett na Bavarskem. Tu je že bil grob njenega brata sv. Vilibalda,
slavnega škofa v tem mestu. V čast svetnici so sezidali novo cerkev in ob njej
samostan za benediktinke, ki so prišle iz Salzburga. Njene relikvije, daleč
znane po čudežnih močeh, so hodili častit tudi romarji
iz naših krajev. Za čudežno zdravilo so imeli še dolga
stoletja »olje sv. Valburge«, to je prosojno tekočino, ki se
je nabirala na kamniti plošči njenega relikviarija. To so
nabirali v drobcene stekleničke in jih raznašali širom
po Evropi.
Upodabljajo jo kot preprosto nuno oz. kot opatinjo v
črnem habitu. Ob njej je steklenička z oljem, v rokah
pa navadno drži redovna pravila in tri žitne klase (z
njimi naj bi rešila lačnega otroka gotove smrti).


Sestanek ŽPS bo v torek, 5. februarja ob 19.15 v župnišču.
Srečanje ZAKONSKE SKUPINE bo v sredo, 13. februarja ob 20.15.
Srečanja SODELAVCEV KARITAS bo v torek, 12. februarja ob 19.15.
Predavanje o ZGODOVINI CERKVE bo v sredo, 20. februarja ob 20.00.

 INFORMATIVNI DAN za vpis na Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu in
Gimnazijo Želimlje bo v petek, 15.2.2019, ob 9.00 in 15.00, in v soboto,
16.2.2019 ob 9.00 uri. V Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu deluje tudi MALO
SEMENIŠČE, namenjeno fantom, ki čutijo v sebi duhovni poklic in ga želijo
ob duhovnem vodstvu v srednješolskem obdobju jasneje spoznati in
oblikovati. Za vstop v semenišče se najprej oglasite pri župniku.
 V zadnjem četrtletju minulega leta smo pri prvonedeljskih nabirkah ZA
OBNOVO župnijskega doma zbrali skupaj 3.837,11 €. V istem času ste
posamezniki za isti namen darovali še 250 + 430 + 0 €. Začetek del, predviden
za mesec marec (oz. za čas, ko bo to dopuščalo vreme) se hitro približuje,
sredstev za obnovo pa nismo zbrali še niti polovico. V primeru, da nas bodo
dela (in s tem stroški) prehitela, vas bom zaprosil za »mini« posojila, ki jih
bomo vračali, ko bo to pač mogoče. Sicer pa so načrti za obnovitvena dela
končani; zdaj se nahajamo v fazi iskanja izvajalcev in izvajanja pripravljalnih
del. Dela bodo v grobem potekala v naslednjih fazah: odstranitev balkona,
zamenjava ostrešja in strehe, postavitev nadstreška nad vhodom (namesto
balkona), zamenjava stavbnega pohištva (oken) in izdelava nove fasade.
 3. februarja 2019 bo izšla prenovljena številka DRUŽINE, ki bo obogatena z
novimi vsebinami in sodobnejšo podobo.
Izkoristite priložnost, saj bodo to nedeljo na voljo posebne naročilnice, ki vam
bodo omogočile prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno, ob
tem vam bo založba Družina poklonila še kuharsko knjigo Praznične dobrote.
Čim več bomo brali, globlje premišljevali, tem laže bodo prišle vsebine
evangelija v srca in tam tudi ostale, da bomo tudi živeli in ravnali kot kristjani.

 Mesec februar bomo začeli s praznikom Jezusovega darovanja v templju – s

MOLITVENI NAMEN ZA MESEC FEBRUAR

SVEČNICO. Maši bosta ob 8.00 (v cerkvi Svetega Križa) in ob 18.30 (v Marijini
cerkvi). Pri obeh mašah bo blagoslov sveč.

Splošni: Da bi velikodušno sprejeli žrtve trgovanja z ljudmi, prisilne prostitucije in nasilja.

 Na god škofa in mučenca sv. Blaž (3.2.) bomo imeli BLAŽEV BLAGOSLOV,
s katerim prosimo Boga za varstvo pred »boleznimi grla in vsakim drugim
zlom«, po obeh svetih mašah.
 V soboto, 9. februarja bomo imeli KULTURNI VEČER: obiskala nas bo
mladinska skupina iz župnije Dobje na Štajerskem. V dvorani pod Marijino
cerkvijo bodo uprizorili veseloigro Jožeta Vombergarja: Čudni snubci. Večer bo
popestrila še naša mladinska vokalno-instrumentalna skupina. Začeli bomo
ob 19.30. Lepo bo! Povabite še prijatelje in znance.
 Pustna nedelja s tombolo bo sicer res šele začetek meseca marca (3.3.),
vendar naj že zdaj spomnim, da začnimo čimprej zbirati dobitke.

ČIŠČENJE CERKVE:

DROBTINICA

4. – 8.2.: Zg. Pirniče 25 – 34
11. – 15.2.: Zg. Pirniče 35 – 40
18. – 22.2.: Zg. Pirniče 41 – 45
25.2 – 1.3.: Zg. Pirniče 46 – 50

Neuspehi so izviri izkušenj.
Edini resnični neuspeh je tisti,
ob katerem se ničesar ne naučimo.
N.N.

FEBRUAR – SVEČAN
1. petek
Brigita Irska, opatinja
++ Pavla in Jože Hočevar
2. sobota
Jezusovo darovanje, Svečnica
BLAGOSLOV SVEČ
***
»…ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih…«
***

