MAREC - SUŠEC

MAREC 2019

LETO XXXV

ŠTEVILKA 3

8. petek
Janez od Boga, redov.
Za duhovno prenovo družine
9. sobota
Frančiška Rimska, redovnica
+ Marjan Rebolj, obl.
10. nedelja 1. postna nedelja
++ Tončka in Pavle Malovrh
»…in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič pa ga je skušal.«
Za farane
11. poned. Sofronij, škof
+ Stanislav Kopač, obl.
12. torek
Justina, redov.
++ Julijana in Jože Čukajne
13. sreda
14. četrtek

Kristina, muč.
Matilda, kraljica

ZAKONSKA SKUPINA

+ Ignac Zidar, obl
***

15. petek
Kleman Marija Dvoržak, redov.
+ Metka Prinčič
16. sobota Herbert, škof
PO JAKOBOVI POTI
++ Marija, obl. in Franc Zajc
17. nedelja 2. postna nedelja
Za farane
»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslúšajte! «
++ iz družin Zadravec in Goričanec
18. poned. Ciril Jeruzalemski , škof in C.U.
+ Frančišek Juvan, obl.
19. torek
Jožef, Jezusov rednik SODELAVCI KARITAS ++ Mira in Zvonko Škulj
20. sreda
Martin iz Brage, škof
ZGODOVINA CERKVE
+ Jože Rozman, obl.
21. četrtek Nikolaj iz Flüe, kmet, samotar
Po namenu
22. petek
Lea, spokornica
Za dušno in telesno zdravje
23. sobota Viktorijan, muč.
++ Frančiška in Pavla Dermastja
24. nedelja 3. postna nedelja
++ starši in brat Robas
»…če se ne spreobrnete, vas vse čaka enak konec.«
Za farane
25. poned. Gospodovo oznanjenje Mariji
8.00: ***
»Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj!«
18.30: ++ Alojzija in Vinko Božič
26. torek
Evgenija iz Kordove
++ Franc in starši Murn in
+ Janez Dobnikar, 30. dan
27. sreda
Rupert, škof
++ Janez, obl. in Angela Čarman
28. četrtek Milada Praška, devica
***
29. petek
Bertold, redovni ustanovitelj
+ Angela Ziherl, obl
30. sobota Janez Klimak, opat
FILM: POSLEDNJI VRH
+ Franc Zobec, obl.
31. nedelja 4. postna nedelja
»Vstal bom in šel k očetu…«

Za farane
++ starši Remec in Marušič
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01/362-11-71;

041/604-422;
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OZNANILA ŽUPNIJE PIRNIČE
Sv. Nikolaj iz Flüe, kmet, samotar in mistik

N

ikolaj je že v otroških letih kazal očitna znamenja, da ga je Bog na
poseben način izbral: zelo rad je dolge ure molil v samoti in se
postil. Kmalu je začel doživljati tudi posebna razsvetljenja in
zamaknjenja. Pri sedemnajstih letih je imel za poznejše življenje odločilno
videnje, ki je v njem vzbudilo željo, da bi živel kot puščavnik. A do uresničitve
je moralo preteči še kar nekaj časa. Najprej ga je čakala vojaščina: za štiri
leta je moral v vojno proti Zürichu, udeležil pa se je tudi thurgauskega
vojnega pohoda v letu 1460. Vmes se je poročil in kljub želji po samotarskem
življenju, ki ga ni nikoli zapustila, postal vzoren mož, dober oče, ugleden in
spoštovan daleč naokoli. V svoji domači občini je bil namreč sodnik, član
občinskega sveta in zastopnik v različnih zadevah, ponujali so mu celo službo
deželnega glavarja, pa jo je odklonil. Je pa kljub temu z leti postajal čedalje
bolj nemiren in družinsko življenje je postalo zanj pravo breme. Odrekel se je
političnemu delu, ki je oviralo njegov duševni mir, a to ni bilo dovolj. O svoji
želji po samoti, ki je bila vedno močnejša, se je naposled pogovoril tudi z ženo.
Razumljivo, da je najprej naletel na odpor, saj ni hotela izgubiti ljubečega in
dobrega moža ter očeta svojih otrok.

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.

Sčasoma pa mu jo je le uspelo prepričati. Seveda vsi
niso razumeli njegove odločitve in so ga obsojali.
Ravno zaradi tega se je odločil, da zapusti domovino
in kot potujoči romar živi v revščini. Po tej izkušnji
se je naselil v Runftu kot gozdni brat, ljudje so ga
klicali »brat Klaus«. Tu je v zatajevanju in postu tako
napredoval, da je postal popoln gospodar samega
sebe; več kot devetnajst let je preživel brez hrane,
edino, kar je zaužil, je bila evharistija. Kljub samoti
je sprejemal ljudi, ki so prihajali k njemu po nasvete,
tolažbo in postal eden največjih švicarskih dušnih pastirjev. Imel je poseben
božji dar, s katerim je vplival tudi na politično življenje in celo rešil švicarsko
konfederacijo. Švicarji ga še danes časte kot svojega glavnega zavetnika.
Njegov kip je na častnem mestu v poslopju zvezne vlade v Bernu.

 Na praznik Gospodovega oznanjenja Mariji bosta sveti maši ob 8.00 in
18.30. Ker letos praznik pade na ponedeljek, bo večerna maša v cerkvi
Svetega Križa.
 Sicer pa bo mesec marec letos zaznamovan s postnim časom. Zato je prav,
da si prikličemo v spomin, kaj od nas zahteva POSTNA POSTAVA:
Strogi post je na pepelnično sredo (letos 6. marca) in na veliki petek
(letos 19. aprila). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo
in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do
začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi velja na vse petke v letu.
Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim
drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od
mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik
(cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini
(poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.

Največkrat je upodobljen kot suh, bradat puščavnik, pri sebi ima palico in
rožni venec, pogosto kleči. Goduje 21. marca.

 Tudi letos nas Slovenska Karitas vabi, da postni čas preživimo v iskanju



resnične svobode. Akcijo »40. DNI BREZ ALKOHOLA« bomo začeli na prvo
postno soboto, 9.3. ob 10.00, s sveto mašo na Brezjah. Vabljeni.

Sestanek ŽPS bo v torek, 5. marca ob 19.15 v župnišču.

MOLITVENI NAMEN ZA MESEC MAREC

Srečanje ZAKONSKE SKUPINE bo v sredo, 13. marca ob 20.15.
Srečanje sodelavcev ŽUPNIJSKE KARITAS bo v torek, 19. marca ob 19.15.

Misijonski: Da bi krščanske skupnosti, predvsem tiste, ki so preganjane,
čutile Kristusovo bližino in dosegle spoštovanje svojih pravic.

Predavanje o ZGODOVINI CERKVE bo v sredo, 20. marca ob 20.00.

ČIŠČENJE CERKVE:

 Mesec marec bomo letos začel v pustnem vzdušju. V nedeljo, 3.3. ob 17.05
(v Butalah imajo to za okroglo uro) bomo v dvorani pod Marijino cerkvijo imeli
pustno TOMBOLO. Že več tednov pridno zbiramo dobitke, in napočil je čas,
da jih pridete iskat. Sredstva, zbrana z letošnjo pustno tombolo, bodo tokrat
namenjena obnovi župnijskega doma.

 V zvezi s slednjim naj povem, da so izvajalci del že izbrani: če bo vse po
sreči, bomo konec meseca začeli s prvimi deli. Za pomoč pri zbiranju sredstev
se tokrat res toplo priporočam! Ko bo potrebna tudi pomoč s fizičnim delom,
boste k temu povabljeni pri tedenskih oznanilih v cerkvi.

 V soboto, 2.3., bo v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu SREČANJE ZA
vse KLJUČARJE Ljubljanske nadškofije. Potekalo bo od 9. do 12. ure.

 V soboto, 16.3. po večerni maši (ob 19.30), nam bosta v dvorani pod cerkvijo
svojo izkušnjo romanja PO JAKOBOVI POTI predstavila zakonca Hrovat.

Papež Frančišek

4. – 8.3.: Zg. Pirniče 51 – 55
11. – 15.3.: Zg. Pirniče 56 – 60
18. – 22.3.: Zg. Pirniče 61 – 68
25. – 29.3.: Zg. Pirniče 69 – 72

DROBTINICA

Še tako strog post ni vreden nič,
če ob njem ne narediš tudi nekaj
dobrega za sočloveka.

MAREC – SUŠEC
1. petek
Albin, škof
+ Franc Skok
2. sobota
Neža Praška, devica
(D) ++ Alojz Smolič in starši Košak
3. nedelja
8. navadna nedelja
PUSTNA TOMBOLA
(D) Za farane
»Kaj gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš?« (D) + Jože Remec
4. poned.
Kazimir, poljski kraljevič
++ starši Prijatelj
5. torek
Hadrijan, muč.
ŽPS
++ iz družin Mohorič in Križaj
6. sreda
Pepelnica
STROGI POST
+ Pavel Kern, obl.
7. četrtek
Perpetua in Felicita, mučenki
Po namenu

