Ponedeljek 1. 2. 2021
Brigita Irska, op.

*(L) (FB) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

Torek 2. 2. 2021
JEZUSOVO DAROVANJE
- SVEČNICA

*(L) 6.30
druž. kat. 17.00
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

Sreda 3. 2. 2021
Blaž, šk-muč.
Četrtek 4. 2. 2021
Gilbert, ust.
Petek 5. 2. 2021
Agata, dev. muč.
PRVI PETEK

*(L) (FB) 6.00
*(L) (FB) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00
*(L) (FB) 9.30
*(L) (FB) 10.00
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00
*(L) 6.00
*(L) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

Sobota 6. 2. 2021
Pavel Miki, muč.
PRVA SOBOTA

za zdravje Hane
rožni venec
+ Franc Frelich
molitev pred Najsvetejšim
za zdravje (A. K)
v zahvalo
rožni venec
+Stanka Kavčič
++Vesna in Stanko Petrina
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
+ za ozdravitev družinskega debla
rožni venec
++ Rink
križev pot
v zahvalo za ureditev razmer
rožni venec
za ozdravitev družinskega debla (Ž)
rožni venec
za duhovne poklice in svetost poklicanih
fatimska pobožnost
+Stanka Kavčič

Nedelja 7. 2. 2021 - 5. navadna ned.
Nika, red.
*(L) 6.00 rožni venec
*(L) 6.30 +Antonija Bečan, obl.
(FB) 8.00 rožni venec
(FB) 8.30 ++ starši Podobnikar
*(L) 10.30 za žive in rajne farane

V cerkvi in na podružnicah prosim, da se ničesar ne dotikate, dosledno nosite maske in si razkužujete roke.
Vabim vas, da izkoristite možnost obiska svete maše, prejema obhajila in obhajanja zakramenta svete spovedi po
predhodnem dogovoru.
V ponedeljek, 1. 2., ob 20.15 bo preko spletne aplikacije zoom tajništvo ŽPS. Člani lepo vabljeni.
V torek obhajamo praznik Gospodovega darovanja v templju. Na praznik se spominjamo, kako sta Marija in Jožef
odnesla novorojenega sina v tempelj v Jeruzalemu in se zahvalila Bogu. Redovnice in redovniki na svečnico praznujejo dan Bogu posvečenega življenja. Prav je, da se ta dan tudi mi Bogu zahvalimo za dar redovništva, torej za vse, ki
so se zavezali k čistosti, uboštvu in pokorščini.
V ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje proslavljanje Kristusa, ki ga je Simeon v svojem hvalospevu imenoval
“luč v razsvetljenje poganov”;. Na te besede starčka Simeona se naslanja starodavni bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč, ki se razvije v procesijo s svečami. Pomen tega obreda je jedrnato izražen v tretji prošnji blagoslova sveč:
»Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na ta svet kakor te luči, z vidnim ognjem
prižgane, preganjajo nočne temine, tako naj bodo tudi naša srca razsvetljena z nevidnim ognjem, to je z lučjo Sv.
Duha, in brez sleherne grešne slepote, da bomo mogli gledati z očiščenim duhovnim očesom, kar ti je všeč in
našemu zveličanju v korist, ter da bomo tako po temnih nevarnostih tega sveta zaslužili priti k neminljivi svetlobi.«
Po tem obredu blagoslavljanja sveč nam je praznik znan kot svečnica praznik sveč, praznik luči.
Na praznik bodo tri svete maše: ob 6.30, 17.00 in ob 19.00. Za obisk svete maše prosim, če se predhodno najavite.
V sredo, 3. 2., goduje sv. Blaž, ki je zavetnik zoper bolezni v grlu in spada tudi med 14
pomočnikov v sili. Sprva so si verniki na njegov god sami pokladali na vrat sveče, blagoslovl
jene na svečnico. Cerkev pa je to kasneje sprejela v cerkveni obrednik. Tako duhovnik na
Blaževo po maši podeljuje vernikom Blažev blagoslov, »Blažev žegen«, in jim ob tem podrži
dvoje prekrižanih sveč pri vratu ter moli molitev. Letos bo Blažev blagoslov podeljen skupno
od oltarja.
V četrtek, 4. 2., bo ob 20.15 preko spletne aplikacije Zoom srečanje ob Božji Besedi prihajajoče nedelje. Poglabljanje
v Božjo Besedo prihodnje nedelje bo vodila s. Snežna Večko. Kdor bi se želel udeležiti, naj mi pošlje e-mail s pripisom »Skupaj odkrivamo bogastvo nedeljske Božje Besede«.
V petek, 5. 2., obhajamo prvi petek v mesecu februarju. Ta dan rednega obiska bolnih in onemoglih po domovih ne
bo. Če bi kdo izrecno želel obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Vabim vas k obhajanju pobožnosti prvega petka
(spoved, obhajilo in molitev). Od 20.30 do 22.00 bo preko aplikacije Zoom pred Najsvetejšim molitev k Predragoceni krvi, kdor bi se želel priključiti, naj mi pošlje mail s pripisom »Prvi petek«, da mu pošljem povezavo.
V soboto, 6. 2., ob 9.00 bo srečanje za ministrante preko Zooma. Povezavo pošljem.
Za obisk nedeljske ali praznične maše prosim, da me prej obvestite.
Vabim vas, da po družinah okrepimo molitev in DOSLEDNO upoštevamo navodila države.
Bog povrni vsem, ki karkoli dobrega naredite za župnijo in njene potrebe. Hvala vsem, ki priskočite na pomoč tudi
pri čiščenju cerkve. Hvala vsem, ki za kritje ﬁnančnih stroškov, ki jih ima župnija tudi v teh časih, prinašate darove.
Bog vam obilo povrni.

