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št. 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------DRUŽINA SMO!
Vrhovni predstojnik salezijancev nas v vezilu za leto
2017, ki ga poklanja vsej salezijanski družini, spodbuja k
razmišljanju o družini. Vsak dom naj bo šola življenja in
ljubezni. Vsi smo se rodili v okviru družine z lastno
zgodovino, danostmi, pa tudi omejenostmi. V osrčju
družine smo zrasli in dozoreli. Za to gre. Odkriti, da je
družina, čeprav kdaj v težkih okoliščinah, poklicana biti polna življenja in ljubezni.
Družina je zgrajena iz oseb, obrazov, ki zrejo eden v drugega, iz oseb, ki drug za
drugega skrbijo, se čutijo in branijo. Sem ter tja jim je to težko, a kakorkoli, pomagajo
si. Vsi smo odrasli s podporo naših staršev, oziroma enega od njih, glede na
okoliščine. To pomeni, da družina je in bi morala biti, kolikor se le da, šola življenja
in ljubezni. Družina je dragoceno mesto, kjer so nam dali ime in dostojanstvo. Je čas
v življenju, ko smo se čutili ljubljene in smo okušali nežnost; v njej smo se naučili
opravičiti in se zahvaliti. Družina je prvi prostor, kjer otroci lahko začutijo človeško
toplino, ki je za mlade bistvenega pomena, za ostarele pa je pristan, kjer sklenejo
svoje življenje. To je naša globoka človeška izkušnja. Na tak ali drugačen način smo
jo vsi doživljali.
Družina ima v sebi simbolično in čudovito vrednost. Na edinstven način se v njej
odraža troedini Bog, ki je občestvo. Ko je Bog z nami hotel deliti človeško stvarnost,
nam je dal utelešenega Sina in izbral izredno ženo, ki je postala mati Božjega sina. A
to še ni vse. Izbral si je tudi družino, ki mu je pomagala pri rasti in dozorevanju. Prav
po družini je Božji sin prejel človečnost. Tako imajo družine tudi izjemno
zakramentalno vrednost.
Pri ustvarjanju družine se pojavljajo tudi napake in zato nam Papež Frančišek v
apostolski spodbudi Radost ljubezni predlaga drže ponižnosti, odpuščanja,
razumevanja, usmiljenja. V družini imamo vsi možnost odpuščanja in vsi
potrebujemo, da nam je odpuščeno.
Vrednosti in pomena družine se je zelo močno zavedal sveti Janez Bosko. Živel je v
družini brez očeta. Z bolečino se sam spominja, da je izgubil očeta in materinih besed:
«Sin, nimaš več očeta!« Bil pa je z materjo, ki mu je znala prenesti velike vrednote
življenja, kot je odgovornost, poštenost, vera. Mati mu je bila prva katehistinja.
Družina naj bo resnično šola življenja in ljubezni. Ne le kraj, kjer lahko stanuješ in
najdeš čustveno zatočišče. Biti oče in mati je za starše velika odgovornost. Trudimo

se torej za kvalitetno komunikacijo v družini. Naj to ne bo le nekakšen dogovor o
mirnem sobivanju. Ko družina postane življenjski prostor, kjer je dialog,
razumevanje, nežnost, skrb za razvoj vsakega posameznika; ko je v družini prostor za
okušanje hvaležnosti in ljubezni, takrat je družina pravcata izkušnja odrešenja.
Družina je šola življenja, saj v družini v medsebojni povezanosti usvojimo pomembne
vrednote: odgovornost, samostojnost, solidarnost; skrb zase pa tudi iskanje skupnega
dobrega; zdrava tekmovalnost, pa tudi sposobnost odpuščanja; dobra komunikacija,
pa tudi sposobnost poslušanja ter spoštovanje tihote vsakogar. Družina je šola
življenja in ljubezni, ker kot šola podaja vrednote in ponuja upanje. Kot šola ljubezni
pa je prostor sprejemanja, kjer se je mogoče orientirati, kjer se drug drugega
opominja, pomaga, zdravi. Skratka, se rešuje. Kajti družina rešuje.
Don Bosko se je vsega zgoraj opisanega dobro zavedal, zato je za svoje fante, ki
mnogokrat niso imeli izkušnje prave družine, v svojih ustanovah naredil vse, da so
lahko zaživeli v družinskem duhu. V dneh okrog njegovega praznika (31. 1.) ga še
posebej goreče prosimo, naj navdihuje tudi družine današnjega časa.
župnik Drago
******************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
5. 2.

NEDELJA
12. 2.

NEDELJA
19. 2.

Matevž Jeršin
Franci Kramar
Darko Kogoj
10.00
Marija Jakič
Barbara Gačnik
7.30
Gašper Kranjec
Breda Strajnar
10.00
Zala Kogoj
Anka Gačnik
7.30
Katka Podlogar
Janez Stražišar
10.00
družina Miklič
7.30

NEDELJA
26. 2.

NEDELJA
5. 3.

NEDELJA
12. 3.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Ivanka Kramar
Jože Okorn
Milena Stražišar
družina Sajovec
Franci Kramar
Peter Gačnik
družina Šmuc
Marija Jakič
Katja Jeršin
Franci Kramar
Aleš Strajnar
Nataša Traven

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
5. 2.

Smrjene

Milka Levec, Mira
Žužek, Milena
Stražišar

19. 2.

Smrjene

Mateja Novak,
Marta Drole

5. 3.

Smrjene

Družina Deržič – st.,
družina Deržič – ml.

V zimskem času, ko so maše med tednom v
kapeli, cerkev čistimo in krasimo na 14 dni.

SVEČNICA - TUDI MI SMO LUČ, KI JO PRINAŠAMO SVETU
Sv. Avguštin pravi, da je »Simeon izbranec, ki je lahko videl Jezusa po mesu. Na isti
način ga vidi vsak od nas, ko ga doume z očmi vere.« Simeon v sebi pooseblja tako
duhovništvo kot preroštvo in daje Jezusu ključe duhovniške in preroške službe za
odklepanje grehov, ki so v verige vklenili vse človeštvo. V srečanju Simeona, Ane in
Jezusa je Kristusova skrivnost razkrita: On je luč za pogane ter slava za Izrael.
Na vzhodu so današnji praznik poimenovali Hypapante, praznik srečanja, saj Simeon in
Ana, ki se v templju srečata z Jezusom ter v njem prepoznata težko pričakovanega Mesija,
predstavljata človeštvo, ki se v Cerkvi sreča s svojim Gospodom. Pozneje, ko se je ta
praznik razširil tudi na zahod, pa je v ospredje prišel simbol luči in s tem procesija s
svečkami. Od tu izhaja drugo ime za ta praznik: svečnica. To vidno znamenje želi
nakazati, da Cerkev v veri sreča Njega, ki je »luč ljudem«, ga z vero sprejme in nato to
»luč« z vso zavzetostjo ponese svetu.
Skladno s tem liturgičnim praznikom je sveti
Janez Pavel II. od leta 1997 želel, da se na ta dan
po vsej Cerkvi obhaja poseben dan posvečenega
življenja, saj je darovanje Božjega Sina model za
vsakega moškega ali žensko, ki posveti svoje
življenje Gospodu. Ta dan ima trojen namen:
najprej hvaliti Gospoda in se mu zahvaljevati za
dar posvečenega življenja, drugi namen je
prebuditi poznavanje in spoštovanje tega načina življenja pri vsem Božjem ljudstvu, tretji
namen pa je, povabiti vse, ki so posvetili svoje življenje zaradi evangelija, da bi obhajali
čudovita dela, ki jih je v njih storil Gospod. Po: Benedikt XVI.
******************************************************************************************

SVETI VALENTIN – 14. FEBRUAR
Cerkev se spominja dveh svetnikov s tem imenom. Oba sta rimska
mučenca. Bila sta mučena leta 268 v času vladanja cesarja Klavdija
Gotskega (268–270). Obema so odsekali glavo. Najprej rimskemu
duhovniku leta 269. Drugemu Valentinu, ki je bil škof v Terniju, pa pet
let kasneje. Nič torej ne povezuje teh dveh svetnikov z dnevom
zaljubljenih, kakor se ta dan praznuje. Poznavalci pravijo, da ta običaj
izvira najverjetneje iz srednjega veka iz anglosaksonskih krajev. Nastal
naj bi zaradi tega, ker se okoli 13. ali 14. februarja začnejo kazati prva
znamenja pomladi, ptice se začnejo pariti in delati svoja gnezda.
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK
• V četrtek, 2. februarja, obhajamo praznik Jezusovega darovanja –
svečnico. V nedeljo po svečnici (5. 2.) bomo pri obeh mašah imeli
blagoslov sveč in darovanje za potrebe razsvetljave cerkve.
• Sreda, 1. marec, pepelnična sreda – začetek postnega časa. Pri maši na
pepelnico in pri mašah na nedeljo po pepelnici bo obred pepeljenja.
******************************************************************************************

V večnost sta odšli: Danica Perko (Gradišče), Amalija Golob (Želimlje)

SVETE MAŠE
dan
po 30. 1.
to 31. 1.
sr 1. 2.
če 2. 2.

ura/kraj
8.00
19.00
19.00
19.00

pe 3. 2.

19.00

so 4. 1.

po 27. 2.
to 28. 2.
sr 1. 3.
če 2. 3.
pe 3. 3.

19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
19.00
19.00

so 4. 3.

19.00

ne 5. 3.

7.30
10.00

ne 5. 2.
po 6. 2.
to 7. 2.
sr 8. 2.
če 9. 2.
pe 10. 2.
so 11. 2.
ne 12. 2.
po 13. 2.
to 14. 2.
sr 15. 2.
če 16. 2.
pe 17. 2.
so 18. 2.
ne 19. 2.
po 20. 2.
to 21. 2.
sr 22. 2.
če 23. 2.
pe 24. 2.
so 25. 2.
ne 26. 2.

mašni namen
- po namenu
- na čast sv. Trojici in Janezu Bosku
++ salezijanci
+ Jelka Marinšek
+ Franc Golob in Ivan Kocman
+ Amalija Golob, 7. dan p. p.
+ Jože Jakopin, obl.
- živi in ++ farani
+ Ana Garvas (d. sin Brane)
++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci
- za zdravje
+ Ivan Kranjec, obl.
+ Albina Bohmec
+ Frančiška Vesel in njeni starši
+ Ana in Jože Lovšin in njuni starši
+ Janez Fink, obl. in Anton Korošec, obl.
- živi in ++ župljani
++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci
+ Danica Perko
+ Milka in Rude Jeršin
+ Brigita in Jelka Marinšek
+ Ivan Stražišar, obl. in žena Ana
+ Ana Garvas (d. hči Bernarda)
+ Ana in Jože Lovšin in njuni starši
- živi in ++ župljani
+ Jože in Frančiška Gačnik
- v zahvalo
+ Jože Trontelj
+ Nežka Štefančič, obl.
++ starši Jamnik
+ Jože Škrjanc, obl. (Smrjene)
+ Ivana in Stanislav Žmuc
- živi in ++ župljani
+ Franc Perhaj, obl.
+ Pavla in Franc Primc, obl.
+ Janez Jeršin, obl.
+ Marko in Borut Jonke
+ Niko, obl. in Dragica Padar
+ Frančiška Traven
+ Amalija Golob, 30. dan p. p.
- živi in ++ župljani
+ Ivica Novaković in straši

