Št. 10

1. POST. NEDELJA

5. marec, 2017

1. berilo: Stvarjenje in greh prastaršev.
Odpev: USMILI SE NAS, O BOG, KER SMO GREŠILI.
2. berilo: Kjer se je pomnožil greh, se je še biolj pomnožila milost.
Slava in hvala, tebi, Kristus. Človek ne živi samo od kruha, ampak od
vsake beside, ki prihaja iz Božjih ust. Slava in hvala, tebi, Kristus.
Evangelij: Jezus se je štirideset dni postil in je bil skušan.
----------------------------------------------------------

Adam and Eve succumb to the temptation of the serpent and eat of the tree
forbidden to them by God.
Paul the apostle explains: Jesus Christ gives utterly free gift of salvation to all
people.
Jesus fights the temptation of the devil after spending time in the wilderness
and reminds us to worship God alone.

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm: + Agata Sabotin; n. V. Vuško
Nedelja, 8:30: ++ starši Matko; n. druž. Z. Hozjan
+ Gizela Čurič; n. druž. Čurič
5, 3. 10:00: + Jože Frank; n. druž. I. Gabor
Poned.,
++ Anton Marija Ritlop; n. druž. M. M. Godina
Torek
++ iz druž. Starič; n. druž. A. Starič
Sreda,
++ Leksi, Franc, Roza; n. druž. M. M. Godina
Četrtek
+ Marija Kociper; n. M. Godina
Petek, 6pm: + Regina Hozjan; n. G. Žalik
Sobota, 8am: + Vera Kranjec; n. A.M. Žižek (To.)
6pm: ++ iz druž. Tkalec; n. druž. Ig. Tkalec
Nedelja, 8:30: + Jožef Lebar; n. M. Lebat
12, 3. 10:00: + Štefan Ziher; n. druž. A. Jager


“Jezus moli z menoj, moli v meni.” – V tem postmen času izboljšajmo svojo
molitev. Osvobodimo svoje misli vsega, kar ni Jezus. Če težko molite, ga vedno
znova prosite: “Jezus, pridi v moje srce, moli z menoj, moli v meni – potem se
bom naučil od tebe, kako naj molim.” Kadar pride čas, ko ne morem moliti, je
zelo preprosto – pustimo Jezusu, da v tišini naših src moli k Očetu. Če ne
moremo govoriti, bo govoril on. – sv. Terezija iz Kalkute – Naj nas besede sv. Terezije
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iz Kalkute kot spodbuda spremljajo v tem postmen času, da se bomo z
molitvijo, dobro spovedjo, z deli ljubezni in dobrote v duhu vere pripravljali na
obhajanje velike noči. Božja milosti naj nam utrdili vero, upanje in ljubezen ter
pripadnost Kristusu in njegpovi Cerkvi. Tako bomo izkazovali ljubezen in
spoštovanje sočloveku in bomo tako price Božje usmiljene ljubezni..
Nedelja, 5. marec: – Po krstu v reki Jordan, ko je Bog Oče rekel nad
Jezsuom: “Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje,” je Jezus odšel v
samoto. V samoti, v puščavi je Jezus preživel štiridesed dni v postu in molitvi,
v pogovoru z Očetom. Tako se je Jezus pripravljal na svoje javno delovanje, ki
ga je zaključil s trpljenjem in smrtjo na križu ter slavnim vstajenjem.
Štiridest dni, ki jih je Jezus preživel v samoti in molitvi. To je bil tudi čas
preizkušnje. Hudi duh je skušal Jezusa. V evangeliju slišimo o treh skušnjavah
in tudi, kako je Jezusa vsako izmed njih zavrnil in tako ohranil svojo zvestobo
do Očeta, ker je prišel na svet, “da bi spolnil njegovo voljo”. Jezus nas uči in
nam tudi pomaga s svojo milsotjo, da bi mi mogli premagovati skuš njave in
živeti v zvestobi krstnim obljubam.
URA MOLITVE: – Prihodnjo nedeljo ob ob 3 uri popoldan ura molitve
pred Najsvetejšim. Pridite, da bomo s skupno molitvijo češčenjem Jezusa v
Najsvetejšem prosili Božje pomoči, varstva in blagoslova, da bi se v duhu vere
pripravili na obhajanje velikonočnih praznikov.
ZAHVALA: – Ob smrti in pogrebu Gizele Čurič se družina Čurič s
sorodniki iskreno zahvali: g. župniku za obiske in podelitev zakramentov, za
molitve v pogrebnem zavodu in pogrebno mašo; vsem, ki ste prišli v
pogrebni zavod in k pogrebni maši, bili ste nam v oporo. Hvala tudi
organistu F. Roganu in pevcem za lepo petje pri pogrebni maši. Hvala vsem,
ki ste darovali za rože, za našo cerkev in za maše! – V spomin na rajno Gizelo
darovali za našo cerkev: druž. Čurič: $300.00; druž. M. Kovačič; $200..00; po
$50.00: T. Balažic; M. Godina; druž. M. Horvat (St. Leo); T. Tkalec; druž. I.
Kotnjek; druž. M. Vučko; A. Špilak.
● V spomin na rajno Regino Hozjan darovali za cerkev: E. Žargi: $100.00;
po $50.00: M. Zver; A. Špilak. - Bog pobrni za spomin in dar!
“Vsemogočni, večni in usmiljeni Bog, daj nam, siromakom, da bomo delali,
kar vemo, da ti hočeš in vedno hoteli, kar je tebi všeč…, da bomo notranje
očiščeni in razsvetljeni… in vžgani z ognjem Svetega Duha mogli hoditi po
stopinjah tvojega Sina ter po tvoji milosti priti k tebi, vsemogočni Oče. Amen. –
sv. Frančišek Asiški
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