MAŠNI NAMENI
PON 15. 2.

18.00

+ Ljudmila Bricl (sv. Marija)
+ Janez Kovač
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Klavdij
TOR 16. 2.

18.00

+ Viktor Rozina (sv. Marija)

Julijana

za uspešno operacijo in za ozdravitev

Koprska

hčerke

SRE 17. 2.

7.00

+ Marija Koklič (sv. Marija)

Sedem
ustanoviteljev

+ Obrezovi

http://radio.ognjisce.si/sl/116/utrip/3736/

»…HUDIČ PA GA JE SKUŠAL.« (Lk 4,2)

servitov
ČET 18. 2.

18.00

za zdravje
Vsako prvo postno nedeljo pri sveti maši beremo o Jezusovih

Frančišek

za srečno vožnjo

Regis Clet
PET 19. 2.

skušnjavah, ki jih je imel v puščavi, potem ko je končal s štirideset
dnevnim postom. Na začetku evangeljskega odlomka lahko vidimo, da

18.00

+ Ana Lampret

je bil Jezus po eni strani poln Svetega Duha, po drugi strani pa
beremo, da ga je hudič skušal. To dejstvo nam sporoča, da je vsak

Konrad iz

za duhovne poklice

človek, ki se trudi živeti z Bogom, od hudiča najbolj osovražen. Tisti,
ki ne živijo z Bogom niti ne občutijo skušnjav, kajti njihova življenja

Piacenze
SOB 20. 2.

7.00

+ Alojz Jazbec, obl.

so naravnana proč od Boga, zato se hudič niti ne ukvarja z njimi, saj

+ Kristjan in Ivan Marodi

še posebej aktualen, saj se je zavedal, da na Jezusovem poslanstvu

+ Boris Šušteršič (sv. Marija)

beremo, da se je Jezus obranil skušnjav, obenem pa samo evangelist

za žive in pokojne farane

(Lk 4, 13). To nam govori, da se tisti, ki skuša živeti s Bogom, sicer

Sadot in
perzijski
mučenci
NED 21. 2.

8.00

2. postna

10.00

nedelja

se zaveda, da so izgubljeni za Božje življenje. Jezus pa je bil za hudiča
stoji in pade odrešenje vsega človeštva. Na koncu poročila lahko
Luka poudari, da se je hudič »umaknil od njega do primernega časa«
lahko v določeni situaciji obrani hudičevih skušnjav, treba pa je
računati, da bo hudič človeka do njegovega zadnjega diha zapeljeval

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

stran od Boga. Postni čas nam lahko pomaga, da globlje zaživimo z
Gospodom in s tem postanemo imuni na vsa hudičeva prigovarjanja.

AKTUALNI DOGODKI

Pristopanje k obhajilu: Vsake toliko časa je potrebno opozoriti na
primerno pristopanje k obhajilu. Vsak izmed nas mora najprej

Nabirka: Na praznik Gospodovega darovanja ste darovali pri sv. Mariji

poskrbeti za čisto in odprto dušo za Gospodov prihod. Poleg tega pa

225,97 €. 5. nedeljo med letom ste darovali pri sv. Martinu 260,49 €

je potrebno poskrbeti tudi na primerno zunanjo držo. Vsi, ki prihajate

in pri sv. Mariji 285,90 €. Bog povrni!

h obhajilu se takoj po prejetju hostije obrnite na zunanjo stran in

Postni čas: V postni čas smo vstopili na pepelnično sredo. S postom in

odidite na svoj prostor. Prosim, da ne zadržujete vrste z nepotrebnimi

pokoro se bomo pripravili na praznik Gospodovega vstajenja, ki

gestami kot so križanje in pokleki. V trenutku, ko zaužijete Rešnje

predstavlja bistvo krščanskega verovanja. Poleg klasičnega zdržka od

Telo, imate Najsvetejše v svojem srcu, zato je takrat tragikomična

mesnih jedi, si moramo zastaviti temeljno vprašanje: »Kaj me ovira na

vsaka zunanja gesta.

poti za Gospodom?«.
40 dni brez alkohola: Za marsikoga je lahko ta akcija spodbuda, da se

SVETNIKI TEDNA: SEDMERI USTANOVITELJI, (13. stol.), god: 17. februar

za vse življenje odpove alkoholu. Uživanje alkohola namreč ne spada
k bistvenim človekovim potrebam kot so npr. potreba po dihanju,

Čeprav so znana njihova osebna imena, jih ponavadi častimo pod

hrani, vodi, spanju in razmnoževanju.

skupnim imenom »sedmeri ustanovitelji servitov«. Pod tem imenom

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v torek, 16. 2. Ob 18.45. Vabljeni

jih je papež Leon XIII. Leta 1887 razglasil za svetnike. Bili so trgovci in

vsi, ki vas zanima sporočilo Božje besede.

so imeli dobre poslovne zveze z velikimi trgi na Vzhodu in na Zahodu.

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

Na svojih potovanjih so na lastne oči videli, kako pogubne so

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

posledice vojne, predvsem za moralno in versko življenje. Spoznali so,

oblikovale posamezne župnijske skupine. Razpored skupin pri sv.

da se stiskam časa ni mogoče uspešno upirati le z molitvijo, ampak je

Martinu: 19. 2. odrasli in otroški pevski zbor, 26. 2. zakonska

treba ustanavljati tudi verska združenja. V teh naj bi se zbirali ljudje

skupina, 4. 3. karitas, 11. 3. bralci, 18. 3. svetopisemska skupina, 25.

enakega mišljenja, se pogumno in odločno uprli vsem skrajnežem in

3. ob 15.00 župnijski pastoralni svet. Razpored skupin v Retju: 14. 2.

oznanjevalcem krivih naukov. V družbi ustanoviteljev so se člani med

Molitvena skupina, 21. 2. Svetopisemska skupina, 28. 2. Župnijski

seboj imenovali »bratje«. Sredi sveta so hoteli živeti spokorno in v

pastoralni svet, 6. 3 pevci, 13. 3. karitas.

uboštvu. V svojih pravilih so poudarjali ljubezen do Boga, iskreno

Obhajanje velikega tedna: V veliki teden bomo vstopili s cvetno

medsebojno ljubezen, ljubezen do bližnjega, krepitev duha z

nedeljo, 20. 3. Od velikega četrtka do obhajanja velikonočne vigilije

zatajevanjem, premišljevanjem in obilno molitvijo. Središče njihovega

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

življenja je bila maša, molitev v koru in dela usmiljenja do revnih.

praznik bomo vstopili z velikonočno vigilijo, ki bo 27. 3. ob 4.00. Že
na začetku postnega časa spodbujajmo drug drugega, k liturgičnemu

MISEL TEDNA

obhajanju velikega tedna. Sveta maša velikonočne vigilije med katero
bomo obhajali Gospodovo vstajenje je liturgija vseh liturgij. Vse
župljane spodbujam, da se te liturgije zagotovo udeležite.

»Blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu;
namreč beseda vere, ki jo oznanjamo« (Rim 10,8).

