NAMENI SV. MAŠ od 27. februarja do 12. marca 2017
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Gabrijel ŽMB, redovnik; Bazilij in Prokopij, redevnika
+ Frančiška Plevel – 30. dan
Roman opat; Hilarij (Radovan), papež; Osvald, benedik. škof
+ Pavla Kern – Hribarjeva mama
++ Pepelnica; Albin (Zorko), škof; Evdozija, mučenka
+ Angela Sirec
+ Marjan in Jana Jenko

OZNANILA in obvestila do 12. marca 2017
BESEDA ŽIVEGA BOGA
1 . postna nedelja

Lepo se zahvaljujem skupini št. 2 iz
Praprotne Police za čiščenje in
krašenje cerkve. Za naslednje dva
tedna so na vrsti: v soboto, 4. 3. št. 3.
iz Praprotne Police.

Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja: Angela od Križa red. ust.

+ Miranda Mertelj, 30. dan
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
+ Kunigunda, kraljica; Marin in Asterij, muč.; prvi petek
+ starši, Vinko (obl.) in Marija Repnik ter brat Vinko
Kazimir, poljski kraljevič, Lucij I. papež – prva sobota
+ Terezija in Franc Zupan
1. postna nedelja; Hadrijan mučenec; Olivija, mučenka
- za žive in pokojne farane
+ Frančiška Jagodic
Fridolin, opat; Marcijan, mučenec
+ Danica Koritnik
Perpetua in Felicita, mučenki; Pavel, škof;
+ Marija Bobnar
Janez od Boga, red. ust.; Vincencij Kadlubek, škof; Blaženka ,muč.

- V zahvalo za zdravje I.P.
Frančiška Rimska, redovnica; Bruno Kverfurtski, škof, muč.
+ Frančiška Plevel – Kuharjeva mama
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
+40 mučencev iz Armenije; Makarij Jeruzalemski, škof
+ Miha Kepic (obl.)
Benedikt, škof; Sofronij, škof; Konštantin, spokornik, muč.
+ starši in brat Pavec
2. postna nedelja; Inocent I., papež - gregorjevo
- za žive in pokojne farane
+ Jože in Angela Grilc

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
CERKVE:


Tedaj je Duh odvedel Jezusa v
puščavo, da ga je hudič skušal. In
ko se je štirideset dni in štirideset
noči postil, je bil potem lačen. In
pristopil je skušnjavec ter mu
rekel: »Ako si Božji Sin, reci, naj
bodo ti kamni kruh.« On je
odgovoril: »Pisano je: ‚Naj človek
ne živi samo od kruha, ampak od
vsake besede, ki izhaja iz Božjih
ust.‘« (Mt 4,1–4)

KJE BIVA BOG – Katehet: »Morda
kdo ve, kje lahko v vsakodnevnem
življenju srečamo Boga?« – Janezek:
»Med tednom bolj težko, ker živi v raju,
v nedeljo pa pride v Cerkev.«
TEHTNICA – Jakec stopi na tehtnico
in reče sestrici: »Pa saj to sploh ne
boli.«
–
»Zakaj pa naj bi bolelo?« –
»Ne vem. Ampak ko mama stopi sem
gor, vedno glasno zakriči.«

KUD pod lipo Adergas vabi danes na pustno nedeljo ob 15. uri
na veselo pustovanje. To je že 28. tradicionalni PUSTNI ŽIV –
ŽAV.
TEDEN POČITNIC: Otrokom in dijakom voščim prijetne
počitnice, pa kjer koli jih bodo že preživljali. Ker pa je v tem tedu
v sredo PEPELNICA, vas kljub počitnicam vabim, da se
udeležite obreda pepeljenja. To je zelo star krščanski način priprave in
vstopa v postni čas. Svete maše so zjutraj ob 8. uri in zvečer ob 18. uri.
Skupaj bomo stopili na pot spreobrnenja.
KRIŽEV POT OB PETKIH; Vsak petek v postnem času bomo začeli
sveto mašo s križevim potom. V tem svetem postnem času povabljini v
večjem številu k svetim mašam in križevim potu. To so tudi naša dobra dela
s katerimi pripravljamo svojo pot preko velikega petka v zarjo večene velike
noči.

POSTNI ČAS »Spreobrnite se« je povabilo, da zapustimo stare in uhojene
poti in tvegamo nekaj novega, neobičajnega. Je povabilo, da sprejmemo
sami sebe, s svojimi odlikami in sposobnostmi, s svojimi slabostmi in
omejenostjo, s svojo preteklostjo in s svojo življenjsko zgodbo. Kaj bogati
moje življenje in kaj bi ga lahko še bolj bogatilo? Kaj me odvrača od
polnosti življenja, ki mi ga je Bog podaril? To so vprašanja, s katerimi se bi
morali odpraviti na pot skozi 40-dnevni postni čas.
Da bi imelo nekaj novega prostor, se mora nekaj, kar je starega, umakniti.
Si že izbral-a to, kar se bo v tvojem življenju umaknilo … Že veš, kaj je
tisto novo, kar prihaja v tvoje življenje?
NEKAJ DATUMOV ZA MESEC MAREC:
-

25. marec – dan celodnevnega češčenja
ob 8. uri vodi sv. mašo g. Branko Setnikar župnik iz Preddvora
ob 19. uri – zaključek vodi g. Jernej Marenk, župnik iz Cerkelj
26. marec – popoldan praznovanje Materinskega dne. Prireditev v
dvorani pripravlja KUD Pod lipo Adergas
31. 3. – 2. 4. – duhovne vaje za naše birmance in voditelje.

POVABILO ŽUPNIJE CERKLJE
DRAGI STARŠI IN OTROCI,
MARIJIN VRTEC, CERKLJE
vas vabi, da se nam pridružite na
dnevih odprtih vrat, ki bodo
potekali od ponedeljka, 27.
februarja, do petka, 3. marca, med
9. in 10.30 uro v prostorih
Marijinega vrtca.
Vrata bomo odprli vsakemu, ki nas želi obiskati, preživeti urico druženja
med vrstniki, si ogledati prostore vrtca, dobiti vpogled v naše delo,
program in življenje otrok. Z veseljem vam bomo odgovorili na vprašanja,
ki se vam porajajo ob vpisu otroka v vrtec. Veseli bomo, če se nam
pridružijo tudi otroci, saj bodo oni obiskovali vrtec.
PRIJAZNO POVABLJENI, DA SE NAM PRIDRUŽITE!
Župnik Jernej Marenk s sodelavci; Cerklje


Izdal in
Odgovarja: Slavko Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov:
slavko.kalan@rkc.si; ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: www.zupnija-velesovo.si
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REŽISER JE POSEGEL V DRAMO IN JO VODI V
DOVRŠITEV
Pustne norčije so mimo. Razposajenost in razigranost imata svoje mesto in svoj čas.
Veliko je pri tem tudi pristnih, folklornih sestavin, narodopisnih posebnosti in
duhovitosti. Vse preveč pa v pustnih dneh žalijo verska čustva kristjanov in smešijo
stvari, ki so nam svete. Kdor postane žaljiv, preneha biti duhovit. Na pepelnično
sredo smo začeli štiridesetdnevni postni čas. Ob tej besedi si mnogi ljudje
predstavljajo nekaj turobnega, pepelnato sivega, dolgočasnega, pustnega in od
zgoraj ukazanega. Jezus pa pravi: »Kadar se postite, se ne držite čemerno.« Morda
nam bo post bližji, če ga bomo pojmovali kot vajo, kot trening za veliki nastop,
nabiranje kondicije za veliki vzpon.
Povsem logično in nujno se nam zdi, če športniki tedne in mesece vadijo.
Samoumevno je, da se držijo strogega dnevnega reda in prave mere v vsem. Isto
velja za umetnike, ki veliko nastopajo. Tudi v krščanskem življenju ne gre brez
vztrajnosti, vaje in odpovedi. Prav to nam pomeni postni čas. Prisiljeni smo namreč
v hudo tekmo, v duhovni boj, ki je veliko bolj razburljiv in usoden od vsake športne
tekme ali prvenstva. Ob tem boju se včasih zatrese vesolje do svojih poslednjih
meglic. Človek se namreč giblje v magnetnem polju med dvema privlačnima
poloma. Na eni strani je Dobro samo, Vrednota, Resnica, Življenje, Smisel, Sreča.
Vse to je za nas Nekdo, je tisti, ki ga imenujemo Bog. Na drugi strani pa se šopiri
satan, duh laži in pretvarjanja, tisti, ki si privzema videz dobrega, vrednote, resnice
in sreče. Samo tako more zaslepiti in nase prikleniti človeška srca, ki so lačna vsega
tega. Ta drama človeške zgodovine se je začela s prvim grehom. A na srečo glavni
igralec v drami ni samo človek in njegov nasprotnik, skušnjavec. Ta zgodovina ima
svojega »režiserja«, Odrešenika Jezusa Kristusa, ki je sam v to dramo posegel in jo
vodi v čudovito dovršitev.
Po: TV Slovenija – Ozare, 1996

