MAŠNI NAMENI
PON 8. 2.

18.00

+ Leopold in Andrej Medved ter po namenu
(sv. Marija)

Prešernov
dan

5. nedelja med letom, 7. 2. 2016, št. 253.

+ pletilci in pletilke

TOR 9. 2.

18.00

+ pletilke Ida, Štefi in Fani (sv. Marija)
živi in pokojni Cestnik, Goričan in Benedetič

Apolonija
SRE 10. 2.

18.00

+ brat Franc Košir (sv. Marija)
za zdravje in srečo v družni

Pepelnica
ČET 11. 2.

18.00

http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2014/12/09/23-oddaja-bazilij-veliki-izaija

»TUKAJ SEM, POŠLJI MENE« (Iz 6,8)

živi in pokojni Katič
Poklic preroka Izaije je edinstven. V Svetem pismu namreč pri vseh

Lurška Mati

+ Franc Štojs, obl.

dobesedno na silo. Takšen primer je prerok Jona, ki se najprej upre

Božja
PET 12. 2.

prerokih beremo, kako jih Bog kliče, nekatere pošilja oznanjat celo

10.00

za družino Kralj in sorodnike (dom upok.)

Božjemu naročilu, da naj gre v Ninive, tamkajšnjim prebivalcem
oznanjat spreobrnjenje. Pri poklicu preroka Izaije pa se najprej Bog

+ Jeločnik in Adolf Jermol

Gospodov glas in rekel: »Tukaj sem, pošlji mene« (Iz 6, 8). Ta primer

Evlalija
SOB 13. 2.

sprašuje, koga naj pošlje oznanjat v Njegovem imenu. Izaija je slišal

7.00

+ Marija in Darko Gorišek

nam lahko pove, da ni treba statično čakati na to, da bomo morda

za duše v vicah

določene talente, ki nam govorijo, česa smo sposobni. Večkrat se

Gilbert
NED 14. 2.

8.00

+ Julka Jager (sv. Marija)

1. postna

10.00

za žive in pokojne farane

nedelja

slišali Božji glas v neki nedefinirani prihodnosti. Vsak izmed nas ima
namreč zgodi, da velik del življenja preživimo v čakanju na gotovost,
ki pa je navadno nikoli ni. Človek ne more biti nikoli popolnoma
prepričan, če je npr. našel pravega življenjskega sopotnika, kraj
bivanja, službo, ipd. Pomembno je, da za vse, kar se odloči, v to vloži
samega sebe v celoti in na vse to kliče Božji blagoslov. Bog nam ne
določa kaj bomo počeli v življenju, ampak to prepušča naši odločitvi.

Ž.u. Trbovlje-sv. Martin, Trg Franca Fakina 31, 1420 Trbovlje; tel.:
030409426; odgovarja: mag. Amadej Jazbec, župnik

Gotovo je, da nas bo Bog podpiral pri vsaki odločitvi, katera ne bo že
v osnovi grešna. Če pa bo grešna, bo vse naredil, da nas iz greha reši.

AKTUALNI DOGODKI

Obhajanje velikega tedna: V veliki teden bomo vstopili s cvetno
nedeljo, 20. 3. Od velikega četrtka do obhajanja velikonočne vigilije

Nabirka: 4. nedeljo med letom ste darovali pri sv. Martinu 220,99 € in

bodo obredi pri sv. Martinu, ker bo tam tudi Božji grob. V velikonočni

pri sv. Mariji 296,19 €. Bog povrni!

praznik bomo vstopili z velikonočno vigilijo, ki bo 27. 4. ob 4.00. Že

Krst: Danes, med sveto mašo ob 10.00, krščujemo Pijo Medved, hči

na začetku postnega časa spodbujajmo drug drugega, k liturgičnemu

Tadeja in Maje Medved.

obhajanju velikega tedna. Sveta maša velikonočne vigilije med katero

Postni čas: V postni čas bomo vstopili na pepelnično sredo, 10. 2.

bomo obhajali Gospodovo vstajenje je liturgija vseh liturgij. Vse

sveta maša z obredom pepeljenja bo pri sv. Mariji, ob 18.00. S

župljane spodbujam, da se te liturgije zagotovo udeležite.

postom in pokoro se bomo pripravili na praznik Gospodovega
vstajenja,

ki

predstavlja

bistvo

krščanskega

verovanja.

Poleg

SVETNICA TEDNA: APOLONIJA, (+ ok. 250), god: 9. februar

klasičnega zdržka od mesnih jedi, si moramo zastaviti temeljno
vprašanje: »Kaj me ovira na poti za Gospodom?«. Če me npr. ovira

Apolonija je živela v prvi polovici 3. stoletja, najbrž je delovala kot

»facebook«, se mu bom v letošnjem postnem času odpovedal. Vse

diakonisa, kar je razvidno v pismu o preganjanju kristjanov, ki ga je

spodbujam, da ne bi postni čas ostal na ravni formalne navade.

napisal škof Dionizij iz Aleksandrije škofu Fabiju v Antiohijo. Dionizij

40 dni brez alkohola: Za marsikoga je lahko ta akcija spodbuda, da se

poroča o mučeništvu mnogih kristjanov, med katerimi je bila tudi

za vse življenje odpove alkoholu. Uživanje alkohola namreč ne spada

Apolonija. To preganjanje je tudi grozljiva slika o tem, kako lahko

k bistvenim človekovim potrebam kot so npr. potreba po dihanju,

ljudje podivjajo. Poročilo govori, da so zgrabili vsega občudovanja

hrani, vodi, spanju in razmnoževanju.

vredno starejšo devico Apolonijo in ji z udarci po čeljustih izbili vse

Križev pot: Postna pobožnost bo v cerkvi sv. Martina, ob petkih ob

zobe. Pred mestom so naložili grmado in ji pretili, da jo bodo živo

17.30. Ob nedeljah bo križev pot v Retju, ob 16.00. Križev pot bodo

zažgali, če ne bo za njimi ponovila brezbožnih besed. Ko si je

oblikovale posamezne župnijske skupine. Razpored skupin pri sv.

izprosila trenutek in so jo izpustili iz rok, je urno skočila v ogenj in

Martinu: 12. 2. molitvena skupina, 19. 2. odrasli in otroški pevski

zgorela. Apolonija je zavetnica zobozdravnikov. Mnogi umetniki so jo

zbor, 26. 2. zakonska skupina, 4. 3. karitas, 11. 3. bralci, 18. 3.

upodobili v lesu, kamnu in na platnu, njeno podobo najdemo v

svetopisemska skupina, 25. 3. ob 15.00 župnijski pastoralni svet.

neštetih cerkvah po vseh krščanskih deželah, tudi na Slovenskem.

Srečanje za starše: Srečanje bo v torek, 9. 2. ob 18.45, v župnijski

Največkrat jo upodabljajo s palmo kot simbolom mučeništva v eni roki

dvorani. Poleg staršev ste na srečanje vabljeni tudi ostali. Tematika

ter z zobom in kleščami v drugi. V Sloveniji je Apoloniji posvečena

letošnje

samo podružnična cerkev v Bezovici pri Črnem Kalu.

sezone

je

usmerjena

v

Kristusov

evangelij.

Naslov

februarskega srečanja bo »Ne skrbite za svoje življenje« (Mt 6, 25).
Duhovne vaje za birmance: Med 12. in 14. 2. bodo v Aninem domu v

MISEL TEDNA

Preboldu potekale duhovne vaje za birmance. Zberemo se pred
župniščem v petek, 12. 2., ob 18.00. Med duhovnimi vajami me bodo
v Trbovljah nadomeščali duhovniki iz Laškega.

»Po Božji milosti pa sem to, kar sem, in njegova milost, ki
mi je bila dana, ni postala prazna« (1 Kor 15,10).

