5. 3. 2017

št. 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------OD »POSTA OD« K »POSTU ZA«
Ko slišimo besedo post, najprej pomislimo
na to, čemu vse se bomo spet morali
odpovedati. In že je naša misel hitro pri
hrani (tukaj nam Cerkev s postno postavo
jasno pove, kako je s postom pri hrani), pri
alkoholu, pri računalniku in televiziji. Vsak
bi lahko naštel še mnoge njemu lastne
razvade in pretiravanja.
Ko razmišljamo o postu kot odpovedi od
nečesa, premalokrat izpostavimo drugo, nič manj pomembno dimenzijo posta, ki
je nasprotna od posta »od«, torej post »za«. Tu je post razumljen kot trud za neko
vrednoto, ki je v mojem življenju premalo navzoča ali pa je sploh ni. Ali kot je v
zadnji številki Družine v »Mladem valu« lepo predstavljeno s formulo1-1-1: torej
se eni slabi stvari odrečem, pridobim eno dobro navado in se spoprimem z enim
grehom. Odrečem se lahko: zavijanju z očmi staršem, primerjanju z drugimi,
pritoževanju, izzivalnemu oblačenju, egoizmu, obrekovanju … Lahko pa
pridobim vsaj kakšno novo dobro navado: v družbi povem, da sem veren, molim
tudi, ko ničesar ne potrebujem, vsak dan nekoga razveselim, molim za ljudi, ki jih
srečam, pri maši se potrudim, da moje misli ne zaplavajo drugam, vsak dan
nekomu nekaj podarim, lahko tudi svoj čas.
Postni čas nam tako daje številne možnosti, da nekaj v svojem vsakdanu
spremenimo na bolje. Za tistega, ki veliko dela, je lahko to polurni sprehod, za
drugega je to mogoče deset minut, v katerih se posveti razmišljujočemu besedilu
ali preprosto sedi v tišini, mogoče v cerkvi. Za marsikoga bo mogoče prava
odločitev, da enkrat tedensko ne prižge televizije, za drugega pa morda končno
kakšna dobra knjiga.
V postnem času bomo obhajali tudi dva pomenljiva praznika: praznik svetega
Jožefa in praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. Dva praznika, ki nas morata
navdajati na eni strani s hvaležnostjo, na drugi strani pa z našo zavzetostjo, kar še
kako sovpada s postnim časom. Ko ob naštetih praznikih pomislimo na naše
starše, naj se v nas vzbudi hvaležnost zanje in pomnoži naša zavzetost do njih.

Namenimo jim v tem postnem času več pozornosti, ljubezni, pomoči,
potrpežljivosti. Tistim, ki so že med rajnimi, pa našo molitev.
Naj postni čas ne bo čas mučenja in grenkega odrekanja, ampak priložnost, da
odložimo del bremena, ki nas loči od Boga, priložnost, da z veseljem
zahrepenimo po polnejšem in notranje bogatejšem življenju, ki bo nehote bogatilo
tudi ljudi okrog nas.
župnik Drago
******************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
5. 3.

NEDELJA
12. 3.

NEDELJA
19. 3.

Franci Kramar
Peter Gačnik
družina Šmuc
10.00
Marija Jakič
Katja Jeršin
7.30
Franci Kramar
Aleš Strajnar
10.00
Nataša Traven
Manca C.
7.30
Jože Okorn
Janez Stražišar
10.00
Majda Končan
7.30

NEDELJA
26. 3.

NEDELJA
2. 4.

NEDELJA
9. 4.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Ivanka Kramar
Primož Gačnik
Breda Strajnar
Maja Giovani

Matevž Jeršin
Anka Gačnik
Darko Kogoj
Marija Jakič
Gašper Kranjec
Manca C.
družina Trdan
Marija Sajovec

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
Ana Grm, Marija
Merc, Suzana
Vasić

9. 4.

Cvetna
nedelja:
čistijo
prostovoljci po maši ob 10.00.

Vrh

Katja Čater, Tadeja
Komac

12. 4.

Božji grob: Družina Adamič, Lili
Senegačnik, Francka Jakič

Smrjene

družini Deržič, ml.
in st.

16. 4.

Tončka Fink, Nada
Gradišče Kodrič, Ida Volavšek,
Jožica Žužek

5. 3.

Smrjene

19. 3.
2. 4.

V zimskem času, ko so maše med tednom v kapeli, cerkev čistimo in krasimo na 14 dni.
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25. MAREC: PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA MARIJI
Mesto Nazaret je po vsem svetu že dva tisoč let znano po dogodku, o katerem poroča
evangelist Luka in ki se ga spominjamo trikrat na dan zjutraj, opoldne in zvečer, ko se
oglasijo zvonovi in molimo: »Angel Gospodov je oznanil Mariji ...« Skrivnost
Gospodovega oznanjenja in učlovečenja se je dogodila v skromnem prostoru, ki je
danes pod novo nazareško Baziliko oznanjenja. Tu je preprosta nazareška deklica

Mirjam - Marija pristala na povabilo božjega poslanca nadangela Gabrijela, da
postane mati učlovečenega božjega Sina. Tu je izrekla za zgodovino človeštva
najpomembnejši 'da' in s tem se je začel uresničevati božji načrt odrešenja.
Marija je s tem načrtom odrešenja tako tesno povezana, da je vsak Gospodov praznik
tudi Marijin. Posebej velja to za praznik Gospodovega oznanjenja. Stari cerkveni
koledarji ga imenujejo »oznanjenje učlovečenja preblaženi Devici Mariji«, drugod
najdemo ime »začetek odrešenja« ali »spočetje Kristusa«. Prvotno je bil 25. marec
Gospodov praznik. Že v 7. stoletju so v Španiji iz njega napravili praznik Marijinega
deviškega božjega materinstva, najbrž spričo tega, ker je bila na koncilu v Efezu leta
431 slovesno razglašena verska resnica o Marijinem božjem materinstvu. Pokoncilska
preureditev cerkvenega koledarja je spet poudarila, da je to Gospodov praznik.
Zakaj je ta praznik postavljen ravno na 25. marec? Razdalja devetih mesecev od
Jezusovega spočetja do njegovega rojstva, ki se ga z lepim praznikom spominjamo
25. decembra, je gotovo hotena. Toda vprašanje je, kateri datum je izhodišče za
drugega. Sodobni raziskovalci menijo, da je bilo izhodišče oznanjenje in ne božič.
25. marec, ko je pomladansko enakonočje, je v
starih časih veljal za dan stvarjenja sveta in ravno
zato tudi za dan Jezusovega spočetja, s katerim je
bil položen temelj za novo stvarjenje. Postni čas pa
ni bil primeren za slovesnosti in po nekaterih
pokrajinah so jih prepovedali. V Španiji so sredi 7.
stoletja obhajali praznik Marijinega oznanjenja 18.
decembra, osem dni pred Gospodovim rojstvom,
drugod pa je ostal 25. marca.
V ljudski pobožnosti se je ta praznik hitro uveljavil
predvsem z vsakdanjo trikratno molitvijo
angelovega češčenja. Nekdaj je skoraj vsak
katoliški kristjan ob zvonjenju trikrat na dan za
trenutek odložil svoje delo in zmolil tri
zdravamarije s pristavkom, ki kratko označuje vsebino skrivnosti, ko se je druga božja
oseba naselila v Marijinem deviškem telesu in s tem v naročju človeške zgodovine.
Krščanska umetnost je rada upodabljala prizor angelovega oznanjenja Mariji.
Po Marijinem materinstvu je posvečeno materinstvo vseh mater sveta, zato na
današnji praznik obhajamo krščanski materinski dan. O vzvišenem poklicu matere
govori tudi poslanica, ki so jo škofje naslovili na žene ob koncu drugega vatikanskega
koncila: »Žene, vaša poklicanost je, da varujete domače ognjišče, da ljubite vire
življenja, da imate srce za novi rod! Priče ste skrivnosti začetkov življenja. Roteče vas
prosimo, da predvsem skrbite, da se ohrani človeški rod.« (vir: radio Ognjišče)
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK
• Pobožnost križevega pota: vsak petek v postu pol ure pred večerno sveto mašo.
• Sobota, 11. 3., od 10.00 do 11.30; DOM, delavnice za otroke in mladino. Župnijska
karitas vabi otroke in mladino na delavnice, kjer bodo izdelovali darila, ki jih bomo delili
staršem ob dnevu staršev.

• Od petka, 17. 3., do nedelje, 20. 3., duhovno družabni vikend za birmance v Ankaranu.
• Ponedeljek, 20. 3., ob 20.00; molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda.
• Nedelja, 26. 3., pri maši ob 10.00 se bomo spomnili naših staršev. Mašo bodo oblikovali
veroučenci.
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SVETE MAŠE
dan
po 6. 3.
to 7. 3.
sr 8. 3.
če 9. 3.
pe 10. 3.

ura/kraj
8.00
19.00
19.00
19.00
19.00

so 11. 3.

19.00

ne 12. 3.
po 13. 3.
to 14. 3.
sr 15. 3.
če 16. 3.
pe 17. 3.
so 18. 3.
ne 19. 3.
po 20. 3.
to 21. 3.
sr 22. 3.
če 23. 3.
pe 24. 3.
so 25. 3.
ne 26. 3.
po 27. 3.
to 28. 3.
sr 29. 3.
če 30. 3.
pe 31. 3.
so 1. 4.
ne 2. 4.

7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
Smrjene
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

mašni namen
- za zdravje
+ Marija Skuk, obl.
++ starši Krivec
+ Katalin Fodor
+ Ana in Jože Lovšin in njuni starši
++ starši Novak
+ Ljudmila Kobilca, 30. d.p.p.
- živi in ++ župljani
+ Ana Garvas (d. hči Bernarda)
- za zdravje
+ Tatjana Gospeti
++ iz družine Škrjanc
++ starši in bratje Štefe
+ Frančiška Vesel in njeni starši
+ Ana in Jože Lovšin in njuni starši
+ Jože Trontelj in starši
- živi in ++ župljani
- po namenu
+ Jože Vodušek
+ Jože Škerjanec (Rogovila) in Jože Škrjanc (Smrjene)
- po namenu
+ Angel in Marija Kogoj
++ Ahčinovi
- živi in ++ župljani
- v zahvalo za zdravje
++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci
++ starši Šega in sorodniki
+ Amalija Golob (d. hči Marija)
+ Jože Tancek, obl.
++ starši Ivanka in Ivan Cigale
+ Ana Garvas (d. hči Bernarda)
+ Ana in Jože Lovšin in njuni starši
- živi in ++ župljani

