MAŠNI NAMENI
PON 22. 2.

18.00

+ Roman Ferlič, obl. (sv. Marija)

Sedež
apostola

+ starši Deželak

2. postna nedelja, 21. 2. 2016, št. 255.

Petra
TOR 23. 2.

18.00

+ Marta in Vladimir Sotlar (sv. Marija)
+ Ana Hren, obl.

Polikarp
SRE 24. 2.

7.00

za pokojne starše (sv. Marija)
za zdravo pamet

Matija
ČET 25. 2.

18.00

http://radio.ognjisce.si/sl/128/utrip/7060/

»NI NAMREČ VEDEL, KAJ GOVORI« (Lk 9,33)

+ Ana Turnšek
Odlomek o Jezusovi spremenitvi na gori, nam predstavi Jezusa v vsem
za duhovne poklice

pokaže, kakšen bo po vstajenju. Skupaj z učenci je na poti v

Valburga
PET 26. 2.

18.00

+ družini Dimnik in Prelesnik

Jeruzalem, kjer bo s smrtjo na križu končal svojo zemeljsko pot.

za blagoslov v družini

učencem pokaže svoje veličastvo zato, da bi lažje prenašali agonijo, ki

za srečen porod in za duhovne poklice

veličastnim prizorom navdušen, zato želi da bi dogodek trajal večno,

za bratovo zdravje in dušni mir

za Jezusa, Mojzesa in Elijo. Evangelist za tem poudari, da »ni namreč

Aleksander
SOB 27. 2.

svojem veličastvu. Jezus namreč s svojo spremenitvijo apostolom

7.00

Gabrijel
ŽMB
NED 28. 2.

8.00

3. postna

10.00

+ Dušan Gabrijelčič (sv. Marija)
za žive in pokojne farane

nedelja

Zaradi krutosti trpljenja in smrti na križu, Jezus pred Jeruzalemom
jo bo doživljal v zadnjih urah svojega življenja. Peter je nad
kar je razvidno iz njegovih besed, ko pravi, da bi postavili tri šotore:
vedel, kaj govori« (Lk 9,33). Peter ne dojame, da je bistvo hoje za
Gospodom v tem, da gremo skupaj z njim v Jeruzalem, kar pomeni,
da smo pripravljeni dati življenje za Gospoda. Verjetno tudi mi težko
razumemo, da biti kristjan, ne pomeni imeti privilegije, ampak
pomeni, da še z večjo odgovornostjo sprejemam življenje, ki mi ga
naklanja Gospod. Premislimo ali niso naše svete maše in drugi

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

liturgični dogodki zgolj na ravni prijetnega počutja. Dokler nimamo v
zavesti in v srcu, da so ti dogodki »Kalvarija«, nismo kristjani.

AKTUALNI DOGODKI

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

Nabirka: 1. postno nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 213,12 € in pri

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

sv. Mariji 279,86 €. Bog povrni!

praznik bomo vstopili z velikonočno vigilijo, ki bo 27. 3. ob 4.00. Že

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

na začetku postnega časa spodbujajmo drug drugega, k liturgičnemu

pokoro se bomo pripravili na praznik Gospodovega vstajenja, ki

obhajanju velikega tedna. Sveta maša velikonočne vigilije med katero

predstavlja bistvo krščanskega verovanja. Poleg klasičnega zdržka od

bomo obhajali Gospodovo vstajenje je liturgija vseh liturgij. Vse

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

župljane spodbujam, da se te liturgije zagotovo udeležite.

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

SVETNIK TEDNA: MATIJA, apostol (+ 63), god: 24. februar

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

Izvoljeno ljudstvo stare zaveze je sestavljalo dvanajst izraelskih rodov,

hrani, vodi, spanju in razmnoževanju.

Božje ljudstvo nove zaveze pa simbolično predstavlja dvanajst

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v torek, 23. 2. Ob 18.45. Vabljeni

apostolov. Namesto Jezusovega izdajalca Juda Iškarijota, ki si je vzel

vsi, ki vas zanima sporočilo Božje besede.

življenje,

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

»nadomestnega apostola«. Volitve so opravili z žrebom, ki je določil

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

Matija. Sveto pismo o apostolu Matiju ne pove nič drugega kot to, kar

oblikovale posamezne župnijske skupine. Razpored skupin pri sv.

je zapisano o njegovi izvolitvi. O njegovem delovanju govori apokrifni

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

spis Dejanja Andreja in Matija v mestu ljudožercev iz 2. stoletja, ki so

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

si ga izmislili krivoverski gnostiki, ki so Matiju podtaknili evangelij po

Razpored skupin v Retju: 21. 2. Svetopisemska skupina, 28. 2.

Matiju. Srednjeveška zlata legenda pripoveduje, da je apostol Matija

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

misijonaril v Makedoniji kjer je storil veliko čudežev in nazadnje umrl

Svetoletno romanje: Svetoletno romanje Savskega naddekanata v

kot mučenec. Staro izročilo pa govori, da je Matija oznanjeval

celjsko stolnico, ob deseti obletnici celjske škofije, bo v nedeljo, 6. 3.,

evangelij najprej po Judeji, nato pa med pogani v Etiopiji, kjer je okoli

z začetkom ob 15.00. V stolnici bo škofova kateheza, križev pot in

leta 63 umrl mučeniške smrti. Kljub temu da vesoljna Cerkev slavi

sveta maša. Kdor se želi romanja udeležiti, naj se do 28. 2. prijavi pri

njegov god 14. maja, ga Slovenci, zaradi nagnjenosti k nostalgičnosti,

gospe Ladislavi Medvešek ali pri meni, da se bomo vedeli organizirati

obhajamo po stari liturgični ureditvi, 24. februarja.

so

dvanajsteri

po

Gospodovem

vnebohodu

izvolili

glede prevoza v Celje.
Postno spokorno bogoslužje: Spokorno bogoslužje bo v soboto, 12.

MISEL TEDNA

3. ob 15.00 v cerkvi sv. Marije. Spokorno bogoslužje naj ne bo samo
formalno predpraznično opravilo, ampak naj nam pomaga, da bomo
Gospodu odkrili globino svojega srca.

»Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral
bati?« (Ps 27,1)

