10. marec 2013

NEDELJA

4. POSTNA

10.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +N ežo Falant, obl.
ob 10h za +D anija in Ivana K ugler

Ponedeljek

Benedikt

11.03.

ob 18h za +M arijo Jezovšek, obl.

Torek

Inocenc

12.03.

ob 7h za +M arijo in Cecilijo Ž užek, obl.
ob 18h za +V inka V erdel, osm ina

Sreda

Leander

13.03.

ob 7h

Četrtek

Matilda

14.03.

ob 8h

Petek

Ludovika

15.03.

ob 18h za +M artina G olavšek in O žbelakove
po m aši križev pot

Sobota

Herbert

16.03.

ob 7h

NEDELJA

5. POSTNA - TIHA

17.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +R ozalijo in Jožeta A šenberger
ob 10h za +Toneta G robelnik, obl.,
ter družini G robelnik in V erdel

za +Franca, R ozalijo in A ntona D oler ter A lojza R ojc

na Pernovem za +Pavlo Siter, obl.

za +Frančiška G robelnik

*
Od 17. do 23. marca bo na Radiu Ognjišče 8. radijski misijon pod naslovom:
GOSPOD, POMNOŽI NAM VERO!
Vodila ga bosta nadškofa metropolita dr. Anton Stres in dr. Marjan Turnšek.
Od 18. do 22. marca (od ponedeljka do petka) bodo misijonski pogovori: ob 10.15, 13.00 in 17.00.
Prvi govor bo v nedeljo, 17.3. ob 17.00 (nadškof Stres), ob 10.00 pa bo uvodna sveta maša v cerkvi
Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani, ki jo bo daroval nadškof Turnšek, prepevala bo vokalna
skupina Krila. Bo prenos maše.
Pogovori z nadškofom Stresom bodo 19. in 21. marca, z nadškofom Turnškom 18., 20. in 22. marca.
Zaključna sveta maša bo v soboto, 23. marca ob 9.00 v ljubljanski stolnici (nadškof Stres) - je
povezana z občnim zborom LJ-Karitas. Bo prenos maše.
Od 17. do 22. marca (od nedelje do petka) bo vsak večer ob 20.00 molitev rožnega venca, ki jo bodo
vodile v radijski kapeli redovnice.
Ponovitve misijonskih pogovorov bodo vsak dan ob 21.00.
V času radijskega misijona bo tudi praznik svetega Jožefa, zato bo radijski prenos sv. maše ob 9.00.

Za petek, 22. marca se načrtuje t.i. SPOVEDNI DAN, ko bi naj bila priložnost za sveto
spoved od jutra do večera (denimo od 7. do 19.00 - brez opoldanskega odmora). – Za
našo dekanijo bo to v petrovški baziliki.
*
Priložnost za velikonočno spoved v naši župniji bo v soboto pred cvetno nedeljo
(23.3.) ob 15. uri. Spovedovala bosta duhovnika iz Šempetra in Gotovelj.
**********************************************************************************

EVANGELIJ NA 4. POSTNO NEDELJO
PRILIKA O IZGUBLJENEM SINU

Včasih si ne upamo srečati ljubega
človeka. Sami sebe ne prenesemo
več. Imamo občutek krivde. In ta
nam preprečuje, da bi drugemu
pogledali v oči.
V takšnem položaju je bil
izgubljeni sin, o katerem
pripoveduje Jezus. Svoje življenje
je zapravil. Sedaj je pristal na točki
nič. V njegovem obupu mu ne
preostane nič drugega, kot da se
vrne k očetu. In oče? Iz usmiljenja
mu teče naproti in ga nežno
objame. Sinu odvzame ves strah in
očitke. Srečanje se sprevrže v
praznovanje. Namesto da bi mu kaj
očital, z njim praznuje, saj lahko
svojega sina, ki se je izgubil,
ponovno objame.
Anselm Grün

