SVETE MAŠE V FEBRUARJU
(Če ni drugače označeno, so sv. maše zjutraj ob 8:00 in zvečer ob 18:00)
01. Pet: BRIGITA: zj. za vse pok. po mol. namenih; zv. +Slavica Igrutinović, obl.
02. JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA
7.30 ++teta in brat; 9.00 +Marija Karlin; 18.00 +Pavel Porenta
03. ČETRTA NEDELJA MED LETOM
7.30 ++starši Krajnik; 9.00 za farane; 18.00 ++Kustec
04. Pon: JANEZ DE BRITTO: ++starši Pintar, obl.; +Jana Juvan, 30. dan
05. Tor: AGATA: ++Frančiška in Vincenc Šifrar, obl.; v čast MB za blagoslov
06. Sre: PAVEL MIKI: +Marija Podrekar, obl.; +Vida Mohorič, 30. dan
07. Čet: KOLETA: ++Jožefa Frelih, obl., sestre in brat;
++Slavko in Peter Križanič
08. Pet: HIERONIM E.: zj. ++Štiglicovi; zv. +Marta Čadež
09. Sob: APOLONIJA: zj. +Valentin Logonder, obl.;
8:00 PEVNO: +Helena Lotrič;
zv. ++sestra Mina in starši Volčič; +Janez Dolenc, 7. dan
10. PETA NEDELJA MED LETOM
7.30 ++Franci Miklavčič, obl. in Polde Bizant; 9.00 ++starši Zobec
10.30 DOM: +Ivanka Oblak; 18.00 za farane
11. Pon: LURŠKA MATI BOŽJA: ++starši in brat Filipič; +Karolina Košir, obl.
12. Tor: FELIKS: +Tomislav Čuk; za spreobrnenje sina
13. Sre: JORDAN: +Janez Pirc; za srečen zakon
14. Čet: VALENTIN: ++Jože in Terezija Čadež;
v čast sv. Valentinu za zdravje na duši in na telesu
15. Pet: KLAVDIJ: zj. v zahvalo za ozdravitev; zv. +Rado Šesek
16. Sob: JULIJANA KOPRSKA: zj. +Kristina Markelj;
zv. +Tone Dolenec, obl.; ++Rozalija in Gašper Klobovs
17. ŠESTA NEDELJA MED LETOM
7.30 +Cveta Jugovič, obl.; 9.00 za zdravje; 18.00 za farane
18. Pon: FRANČIŠEK REGIS: +Milica Zaletel, obl.; +Andrej Florjančič, obl.
19. Tor: KONRAD: ++Kozinovi; +Marko Dečman
20. Sre: JACINTA IN FRANČIŠEK: ++Božnarjevi; v zahvalo za vse darove
21. Čet: PETER DAMIANI: ++starši Vincenc in Marjana Bogataj; po namenu
22. Pet: SEDEŽ APOSTOLA PETRA: zj. v dober namen; zv. +Peter Kalan
23. Sob: POLIKARP: zj. +Marica Pintar;
zv. ++Jurij Lovšin in Antonija Gosar, obl.
24. SEDMA NEDELJA MED LETOM
7.30 za farane; 9.00 za srečno zadnjo uro; 18.00 ++Anton in Marija Peternel
25. Pon: VALBURGA: +Franc Potočnik, obl.; za zdravje Uroša
26. Tor: ALEKSANDER: +Frančiška Justin, obl.; +Vera Kovačič
27. Sre: GABRIJEL ŽMB: +Jože Starman, obl.; +Borut Mlinšek
28. Čet: ROMAN: +Lojze Malovrh; +Jože Ritonja, obl.
01. Pet: ALBIN: zj. +Marica Pintar; zv. ++Janez in Minka Šmid
02. Sob: NEŽA PRAŠKA: zj. +Marija Mrak;
zv. +Pavel Porenta; +Janez Dolenc, 30. dan
03. OSMA NEDELJA MED LETOM
7.30 +Marija Karlin, obl.; 9.00 ++Julka Šter in starši; 18.00 za farane
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LUČ NAŠEGA ŽIVLJENJA
Ob svečnici, ki jo imenujemo
tudi praznik luči, pospravljamo po
naših cerkvah jaslice. S slavjem luči
priznavamo, da je Božič trajna resničnost. Kristus je kakor sveča, ki
se použiva, da sveti drugim. Darovan je bil v templju, da bi zasvetil
ljudem z lučjo svojega
sredništva pred Bogom.
Najmočnejša in najvidnejša luč je velikonočna
luč, luč vstalega Kristusa,
ki jo simbolizira velikonočna sveča. Brez te osrednje
luči, ki sveti z energijo velikonočne skrivnosti, ne
bi bilo plamena vere in
upanja v našem človeškem življenju.
Sveča je tudi otipljiv in viden simbol našega krščanskega življenja.
Krstna sveča ponazarja plamen
vere, ki se je ob krstu prižgal v našem
srcu. Starši prižgejo otrokovo svečo
ob velikonočni sveči. S tem brez
besed povedo, da verujejo, da
otrokovo življenje prihaja od Boga,

da je božji dar in da otrok prejme luč
vere in upanja od Boga.
Ko se naši dragi po krščanskih
domovih poslavljajo od tega sveta,
ob umirajočem prižgemo svečo,
navadno krstno. Kristus je ob strani
umirajočim. V najtemnejšem trenutku življenja nam zasveti
luč, ki nas vodi v nov svet,
ki ga je Bog pripravil njim,
ki ga ljubijo.
Blagoslovljene sveče
bomo ponesli tudi domov.
S tem naj bi se zavedali, da
moramo biti nosilci in
poslanci luči. Kristusovo luč moramo prinašati
bratom in sestram in jim pokazati,
da nas Kristusova luč razveseljuje in
osrečuje. »Tako naj sveti vaša luč
pred ljudmi, da bodo videli vaša
dobra dela in slavili vašega Očeta,
ki je v nebesih«, pravi Jezus. Po naši
ljubezni in življenju naj spoznajo in
izkusijo, da morejo tudi oni doseči
luč.

VERUJEM V ENO, SVETO, KATOLIŠKO CERKEV
Katekizem katoliške Cerkve (Youcat) pravi: »Cerkev je poklicana in izklicana.
Nas vse, ki smo krščeni in verujemo v Boga, je Gospod sklical. Med seboj smo
Cerkev. Kristus je, kot pravi Pavel, glava Cerkve. Mi smo njeno telo.« (št. 121).
Cerkev je tesna osebna življenjska skupnost vseh krščenih s Kristusom, je Božje
ljudstvo nove zaveze, je Kristusova nevesta, je Božja družina. Ne moremo se nanjo
jeziti zaradi njenih napak in madežev, ker smo mi Cerkev in ker se je Bog nepreklicno odločil zanjo in se kljub vsem grehom ne distancira od nje. Zanjo je Kristus dal
svoje življenje. Cerkev je Božja navzočnost med nami ljudmi. Zato jo moramo ljubiti.
V besedi in dejanju moramo poslušati Kristusa. Edinost je bila ena najpomembnejših Jezusovih želja: »Da bi bili vsi eno… da bo svet veroval« (Jn 17,21).
Chiaro Lubich so kot mlado dekle prevzele besede iz evangelija: »Novo zapoved
vam dam: Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.« Vedno bolj spoznava,
da je prav življenje nove zapovedi medsebojne ljubezni ‘po Jezusovi meri’, to
je ‘biti pripravljeni dati življenje drug za drugega’, duša Cerkve, osnova življenja
Cerkve, da je ta ‘duša’ še pred zakramenti, saj ti temeljijo na veri v Jezusovo besedo.
Vedno bolj čuti, da je Cerkev Kristusovo telo in da je zato poklicana, da sodeluje
pri čim popolnejši uresničitvi Cerkve kot Kristusovega skrivnostnega telesa danes.
Prevzamejo jo besede iz evangelija: »Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem
imenu, tam sem jaz sredi med njimi« (Mt 18,20). Tam je torej živa celica Cerkve,
tam je Cerkev. Oživljati in uresničevati želi mnoštvo takih celic povsod: v župniji,
škofiji, vesoljni Cerkvi, med škofi, duhovniki, redovniki in laiki. Koncil je zatrdil, da je
družina domača Cerkev, mala Cerkev, če v njej po medsebojni ljubezni živi Kristus.
Vse te velike stvarnosti pa je mogoče uresničevati v vsakdanjem življenju, če si
vedno prizadevamo uresničevati trojno obhajilo z Jezusom: obhajilo z Besedo, ki
je Jezus, tako, da jo živimo; obhajilo z Jezusom v Evharistiji, pri vsakodnevni maši;
obhajilo z Jezusom v vsakem bratu ali sestri, s katerim živimo ali ga srečamo.

SVETOVNI DAN BOLNIKOV

Na praznik Lurške Matere Božje, v ponedeljek, 11. februarja, bomo
letos obhajali že 27. svetovni dan bolnikov. Papež Frančišek je za ta dan
napisal poslanico z naslovom: »Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte« (Mt
10,8). Slovesno se bo letošnji svetovni dan bolnikov obhajal v Kalkuti v Indiji.
Nekaterih skupin, na primer mladih, nimamo po vseh župnijah, bolnike pa imamo prav povsod. Po Jezusovem naročilu in ob njegovem zgledu mora biti skrb Cerkve za bolne in trpeče vedno živa in prisotna med nami.
Pastorala zdravja je še vedno in bo tudi v prihodnje potrebna kot ena od temeljnih nalog Cerkve. Po zgledu Kristusa, usmiljenega Samarijana, ne obračajmo
obraza od bolnih. To je krepostno delo. Prizadevajmo si imeti prijazen pogled,
ki sprejema, roko, ki dviga, besedo, ki tolaži, in srce, ki ljubi (papež Frančišek).
Vsi smo povabljeni, da s svojim obiski po bolnišnicah, domovih za ostarele in na
njihovih domovih pokažemo konkretno ljubezen do teh ljudi. Pozornost in hvaležnost
pa pokažimo v teh dnevih tudi do vseh zaposlenih v zdravstvu in drugih ustanovah.
V naši krajevni Cerkvi bo osrednjo slovesnost v narodnem svetišču pri Mariji
Pomagaj na Brezjah v ponedeljek, 11. februarja, ob 10. uri vodil ljubljanski
pomožni škof dr. Anton Jamnik.

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA ZA LETO 2018
V KRSTU PREROJENI:
V preteklem letu je bilo krščenih 20 otrok, 14
manj kot leto poprej. Fantkov je bilo 11 in 9 deklic.
Srečnim staršem čestitamo in želimo njihovim otrokom zdravja, božjega blagoslova in Marijinega varstva.

SVETA OBHAJILA:

V vsem letu je bilo razdeljenih 40.500 obhajil,
3.500 manj kot leto poprej. Povabljeni smo, da še
bolj zavzeto živimo našo ljubezen do sv. Evharistije.

ZAKRAMENT SV. ZAKONA SO SKLENILI:

V naši župniji so je poročilo 5 parov - 5 manj kot
leto poprej. Vsem želimo veliko sreče in Božjega blagoslova.

POSLOVILI SO SE:

Iz naše srede je odšlo v večnost 26 faranov, 5 manj kot leto poprej.
Od tega je bilo 15 moških in 11 žensk. Previdenih, tistih torej, ki so
prejeli vse zakramente za umirajoče, je bilo 10, še 3 so bili samo maziljeni, neprevidenih pa 13, od teh sta 2 redno prejemala zakramente. Rajnih
se radi spominjajmo v svojih molitvah in darujmo zanje svete maše.

OZNANILA ZA MESEC FEBRUAR
NA SVEČNICO, Gospodovo darovanje, v soboto, 2. februarja, bo pri vseh
mašah blagoslov sveč. Pred mašo boste lahko kupili sveče in tekoči vosek in jih
darovali za cerkev. Pri vseh mašah bo tudi nabirka za ogrevanje cerkve in elektriko. Prvo soboto bomo zopet obhajali na fatimski način. Ker so svete maše ta
dan kot ob nedeljah, bomo pričeli zjutraj ob 6.45 in zvečer ob 17.15.
BLAGOSLOV SV. BLAŽA, škofa in mučenca, bo v nedeljo, 3. februarja, pri
vseh mašah po pridigi. Boga bomo prosili, naj nas na prošnjo sv. Blaža varuje
bolezni v grlu in vsakega drugega zla.
ŽUPNIJSKA KARITAS SV. DUH PRI ŠKOFJI LOKI vabi na dobrodelno
prireditev, ki bo v kulturnem domu Ivana Cankarja pri Sv. Duhu v nedeljo, 3.
februarja 2019, ob 19. uri. Prostovoljni prispevki so namenjeni družini Dovžan, ki
jim je vodna ujma uničila dom.
INFORMATIVNA DNEVA za osmošolce in devetošolce bosta v Zavodu sv.
Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano v petek, 15. februarja, ob 9. in 15. uri, in
v soboto, 16. februarja, ob 9. uri. Ista dneva je informativni dan tudi v gimnaziji
Želimlje. Vsi, ki se zanimate za gimnazijski program, lepo vabljeni!
NA PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE, v ponedeljek, 11. februarja,
bomo po večerni maši imeli procesijo z lučkami.
ZIMSKE POČITNICE za šolarje Gorenjske so od ponedeljka, 25. februarja,
do petka, 1. marca.

