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SINODA IN JAZ
Že ves čas opozarjamo, da se sinoda Cerkve tiče vseh vernikov, saj smo mi
Cerkev. Kako naj stopimo na pot sinode? Najprej naj bi torej poslušali. Poslušali pa ne bomo samo tiste, ki govorijo enako ali podobno kot mi. Odprli
naj bi se navzven. Seveda moramo najprej poslušati Boga, saj smo njegovo
ljudstvo. Kristusova Cerkev smo, on je naš pastir. Poslušanje Božje besede mora
postati molitev. Ne molitev, ko jaz Bogu pripovedujem svoje želje, ampak ko
prisluhnem, kaj on želi, kaj je njegova želja, kaj on želi za nas, za svojo Cerkev,
ki živi v naši škofiji, v naši župniji, v naši družini. Obenem pa bom prisluhnil
svojemu bližnjemu, saj po njem ravno tako govori Sveti Duh.
Veliki teolog p. Yves Congar pravi: »Ni potrebno narediti druge Cerkve, potrebno je narediti Cerkev
drugačno.« Drugačna
pa bo, če bo vsak, ko bo
slišal besedo Cerkev, pomislil nase in ne na nekaj zunaj sebe, ko bomo
vsi postali Cerkev, saj je
vsakdo nenadomestljiv
član skrivnostnega Kristusovega telesa in ima
vsak svoje darove.

POST V LETU 2022

Postni čas je za Cerkev, nas kristjane čas posebne Božje dobrote. Pripravlja nas
na največje praznike in temelje naše vere na veliko noč, ki nas vse čaka ne le
v času življenja na tem svetu, ampak posebno po naši smrti. Ustvarjeni smo
namreč za večno vstajenje, za večno veliko noč. Vsako leto naj bi to obnavljali.
Jezus je šel v svojo veliko noč skozi trpljenje in smrt. V postnem času nam
je njegovo trpljenje še posebno blizu, nas pa nagiba, da gremo vase, da se z
raznimi spokornimi deli poglobimo in spoznamo, v čem bi se kot kristjan
lahko poboljšal in sebi in svetu okoli sebe kazal pravo podobo dobrega človeka
in kristjana.
Postno postavo poznamo. Strogi post je samo na pepelnico in veliki petek, ko
se sme odrasel vernik najesti do sitega le enkrat na dan, vsi pa smo se dolžni
zdržati mesa in mesnih jedi.
Zdržek od mesa in mesnih jedi je tudi vse petke v letu, le da ga je zunaj postnega časa možno nadomestiti s kakim drugim dobrim delom. Tu naj bi vsakdo
razmislil, kaj on naredi, da se čemu odpove ali naredi kaj dobrega.
V postnem času se še pogosteje vprašajmo: Ali veljajo tudi za nas izjave, ki so
jih rekli pogani za prve kristjane: Glej kako se imajo radi med seboj. Da bomo
to zmogli, bo potrebno več molitve, zlasti premišljevanje križevega pota. Greh
je tisto, kar dela nered v svetu in v meni, zato bom resno premišljal o dobri
spovedi. Pa tudi slovenska KARITAS pripravlja več spodbud, na katere vas
bomo še spomnili.
KATOLIŠKI INŠTITUT – FAKULTETA ZA PRAVO IN
POSLOVNE VEDE

Katoliško visoko šolstvo je del nove evangelizacije, zato te ustanove vabijo k
vpisu maturantov, ki se zanimajo za študij prava, poslovnih ved, manegmenta
ali ekonomije. Enakovredne možnosti študija omenjenih ved so na Katoliškem
inštitutu. Vzemite in poglejte si letake nad kropilnimi kamni v farni cerkvi.
RADIO OGNJIŠČE objektivno obvešča Slovenijo z manj razprtijami. Poslušanost vsako leto narašča. Lani je bila poslušanost radia Ognjišča na 5. mestu
med vsemi radii v Sloveniji. Na tem radiu je obveščanje objektivno, veliko je
pogovornih oddaj, veliko reči, ki naravnost pomirjajo dušo, v glavnem slovenska glasba, tako da ni čudno, da mnogi drugih radiev sploh ne poslušamo.
Tistim, ki so postali njihovi prijatelji ob rojstnem dnevu javno čestitajo in tako
vzdržujejo z njimi osebni stik. Kdor bi želel postati Prijatelj radia Ognjišče,
naj vzame njihovo revijo ali pa se javi v župnišču.

OB SMRTI SVOJCEV SO
DAROVALI:

Ob smrti MILANA MUSTARJA so
darovali: žena Vera je dala za gregorjanske maše in dar za cerkev. Dar za
cerkev in za 8 maš so dali otroci Mirjam, Frenk in Milan. Dar za cerkev
in za 3 maše so dali Oplotarjevi. Dar
za cerkev in za 4 maše so dali molivci.
Dar za cerkev in za 1 mašo pa Rotarjevi. Za maše pa so dali: bratje in sestre
(6), sosedje iz Vel Lašč (3), vnuka Matic in Anja (2), Tone in Anica Rotar
(2). Po 1 mašo pa so dali: Nada Veber,
Andreja in Jože Indof, Branka in Francelj Razpotnik, Venčeči, Grekčevi in
Na pepelnico, 2. marca, bo pri Gregorjevi.
vseh mašah obred pepeljenja, kaOb smrti ANTONA CIMERMANA
mor vse prav lepo vabimo.
so darovali: dar za cerkev in po 1 mašo,
REDNA SEJA ŽPS bo v pone- Bogo z družino. Enako Zvonka in
deljek, 28. februarja, ob 19.00. Metka. Dar za cerkev in za 2 maši je
Člani boste dobili poseben dnevni dala druž. Godec. Enako je dala tudi
nečakinja Darja z družino. Za maše pa
red po e-pošti.
so dali: Pepca Zajec iz Grosuplja (3),
MINISTRANTI ne boste imeli po 2 maši so dali: Jožef Zajec, hči Mija
sestanka to nedeljo, ker greste z družino, sestra Danijela, brat Jože in
mnogi že na počitnice, ampak v brat Lojze. Po 1 mašo pa: Lojzka Lovsoboto, 5. marca, ob 16.00. Vsi šin, France z družino, Cimermanovi
prav lepo vabljeni, saj se moramo iz Hriba in Pajkovi.
pogovoriti marsikaj.
Ob smrti ZOFIJE SEVER so dali za
BIBLIČNA SKUPINA se že 7 maš Jakljevi, za 3 maše pa nečaki
dolgo ni dobila. V postu vse, ki Stanka, Marjan in Brane.
vas zanima poglobljeno branje in
pogovor o Svetem pismu, vabimo
na srečanje. Prvo bo 3. marca ob
19.00 v dvorani župnišča.
Lepo vabimo tudi molitvene in
zakonske skupine, da bi ponovno
mislile na srečanja.
KRIŽEV POT bomo imeli v
postnem času vsak petek ob pol
šestih. Vsak petek sicer molimo od
petih dalje pred Najsvetejšim, ob
pol šestih pa bomo vedno molili
križev pot, nato pa bo sveta maša.
Vsako nedeljo ob 14.00 bo v farni
cerkvi križev pot, nato pa litanije
in blagoslov. Če je mogoče, se zberite tudi v Ponikvah in Kompoljah
in opravite pobožnost križevega
pota.
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Anton Cimerman, 8. dan
Irena in Ivan Hočevar, Ljubica Strnad
Bratje Kovačič, P. 34
Ivanka Jere, 30. dan
Amalija Grandovec, obl., C.
Milan Mustar, 8. dan
Zofija Sever, 30. dan
Vsi Svetinovi, Vid.
Za zdravje
Starši Marolt, obl., Vid.
Jože Mrkun, obl., M. v. 37
Albina Kremenšek, obl.
Anton Vodičar, obl., B. v.
Ana Drobnič, Predst.
Franc Poje, obl., Predst.
Bogu v zahvalo M. Š.
Vsi Martinovi
Antonija Zupančič
Za farane in neverne
Marija Petrič, obl.
Alojz Zupančič, obl., C. 29
Janez Perko, obl., Zg.
Marija in Jože Hočevar, obl., M. v.
Milena Rudman
Za srečo in zdravje pri živini
Frančiška Oblak
Kristina in vsi Pečnikovi, Pdc.
Ivančevi, Gučmanovi in Žukovi
Vsi Gregorjevi, Brezje
Za uspeh postnega časa
Angel Grm, obl., Pdč.
Starši Adamič in Rozalija Nose
Julija in Franc Škulj
Marija Erčulj, obl., Zg.
Milan Strnad in Tone Prijatelj
Tončka Pugelj, obl., Vid.
Jožef Kralj, obl., M. v.
Ana in Ivan Vodičar
Starši in Ana Drobnič
Stane Rotar
Za farane in neverne
Julija, Janez in Tone Zakrajšek
Frančiška Grm, obl., Zg.
Rafko Fabiani in vsi pok. duhovniki
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