
Ps 12,6

Gospod, 
zaupam 

v tvoje usmiljenje,
moje srce 

naj se raduje 
tvoje pomoči.

Naj ti pojem hvalo, 
ker si mi 

izkazal dobroto.
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8. nedelja med letom

oznanilo
Poglejte 
ptice pod nebom: 
ne sejejo 
in ne žanjejo 
in ne spravljajo 
v žitnice, 
in vaš 
nebeški Oče jih živi. 
Ali niste vi 
veliko več vredni 
ko one?
Kdo izmed vas pa more 
s svojo skrbjo dodati svojemu
življenju en sam komolec? 

In za obleko, 
kaj ste v skrbeh? 
Poglejte lilije na polju, 
kako rastejo; 
ne trudijo se in ne predejo, 

a povem vam, 
da se še Salomon 
v vsem svojem sijaju 
ni oblačil kakor 
katera izmed njih. 

(Mt 6, 26–29)



NEDELJA, 25. februar 2017
    8. nedelja med letom
9.30 v zahvalo in zdravje v družini 
Oswald

SREDA, 1. marec 2017
    Pepelnica
17.00 sveta maša 

NEDELJA, 5. marec 2017
    1. postna nedelja
9.30 za zdravje 

SVETE MAŠE OZNANILA
1. V cerkvi se soočamo s prevelikim 
odmevom, kar pa vpliva na dobro 
razumevanje. Starejše cerkve so bile 
zgrajene tako, da je bil duhovnik 
obrnjen k glavnemu oltarju, sedaj pa 
je duhovnik obrnjen k daritvenemu 
oltarju in ljudem. V prostor  je bilo 
postavljeno ozvočenje, ki pa se “tepe” 
z močno akustičnim prostorom. Da bi 
to odpravili, bomo na stene montirali 
nekaj dekorativnih akustičnih plošč 
z luknjicami, ki bodo vsaj nekoliko 
zmanjšale odmev. Iskrena hvala 
Ludviku Bohar in Giuliu Gergek za 
pomoč. V nadaljevanju bomo zvočnike 
obrnili tako, da bo glas usmerjen proti 
tlom in se ne bo odbijal od ravnih 
sten. Opomba: Če bi bila cerkev nabito 
polna, prevelikega odmeva ne bi bilo :) 
2. Trenutno je čistilka na daljši 
bolniški odsotnosti. Iskrena hvala 
gospem Marijani Štesel, Majdi Grah 
in Anici Hren, da so se zbrale in očistile 
cerkev ter prostore naše skupnosti. 
3. Ko vstopimo v bife, nas vedno znova 
preseneti izbrana dekoracija. Iskrena 
hvala ge. Anici Hren, da skrbi za 
okrasitev in polepšanje tega prostora.
4. V sredo, 1. marca 2017, bo 
Pepelnica - sveta maša bo ob 17. uri. 

Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo 
dodati svojemu življenju en sam komolec? (Mt 6,27)

Življenje skriva toliko presenečenj. 
Od samega presenečenja so mnogi kot ohromljeni – ali nasprotno – 
zajame jih panika in na slepo nekaj storijo, 
pogosto prav tisto, kar je najbolj narobe. 
Če postane stvar kritična, je prvo pravilo: 
Brez panike! Ne izgubite glave!

Pogosto je nevarnost veliko manjša, 
kot si jo ustvari strah. 
Pameten je, kdor vzame resničnost tako, kot je, 
ne takšne, kot bi jo rad imel.
Pameten je, kdor ostane miren, 
četudi je vzdušje zelo napeto.

Pameten je, kdor v kritičnem položaju 
ne izgublja zaupanja. 
Ob koncu bo vse imelo svoj smisel, 
ob koncu bo vse dobro. 
To zaupanje nas rešuje pred paniko.     P. Bosmans, Vitamini za srce

Jaz pa vam pravim: 
Ljubite svoje sovražnike 
in molite za tiste, 
ki vas preganjajo. 
Če namreč ljubite tiste, 
ki vas ljubijo, 
kakšno zasluženje imate? 
Ali ne delajo tega 
tudi cestninarji? 
In če pozdravljate 
le svoje brate, 
kaj delate posebnega? 
Ali ne delajo tega 
tudi pogani? 
Bodite torej popolni, 
kakor je popoln 
vaš nebeški Oče.         (Mt 5,44.46–48)

Gospod Jezus, 
imenuješ nas sol zemlje 
in luč sveta 
in nas svariš, 
naj ne zapravljamo tvojih darov. 
Naše svetilke so prižgane. 
Zahvaljen za ogenj, 
s katerim moremo ogrevati, 
in za svetlobo, 
da se od nas umakne tema. 
Le z medlim sojem gori naša oljenka, 
kadar pozabljamo nate. 
Ne dopusti, da bi stenj ugasnil. 
Strah nas je večne noči.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Nikoli nisi prestar,
da si ne bi postavil
še kakšnega cilja
ali da ne bi sanjal 

novih sanj.

Če bi radi živeli polno,
   se moramo 
   naučiti izkoriščati stvari
   in imeti radi ljudi
ne pa 
   imeti radi stvari
      in izkoriščati ljudi.
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Ste se danes 
že nasmejali?

Slišali ste, da je bilo rečeno: ‚Oko za oko in zob za zob.‘ 
Jaz pa vam pravim, da se hudobnežu ne upirajte; 
marveč, ako te kdo bije po desnem licu, mu nastavi še drugo; 
in kdor hoče s teboj začeti pravdo in ti vzeti suknjo, mu pusti še plašč. 

(prim. Mt 5,38–40)
Nasilje je najslabši odgovor na težke probleme našega časa.
  Mediji dnevno poročajo o nasilju. 
  Zgroženi beremo o nepredstavljivih zločinih, 
  gledamo slike neskončne revščine. 
  Nasilja ne moremo premagovati z nasiljem. To zmore le ljubezen. 
  Povsod išče dobro in nikoli ne obupa. 
  Ne uživa v senzacijah zla, 
  ampak se veseli vsega dobrega, ki se kljub vsemu dogaja.

Blagor tistim, ki ne širijo nasilja.
  Blagor nenasilnim, ki ne stremijo po moči:
  ki se postavljajo na stran šibkih,
  in tistih, ki so žrtve drugih ljudi;
  ki pogumno nastopijo proti zlorabi moči; 
  ki spiralo nasilja zasučejo 
  v spiralo prijateljstva in ljubezni.

Za nasilje se moraš naučiti sovražiti. 
Za nenasilje se moraš naučiti ljubiti.

Ko se življenje spremeni
in postane težko,

spremeni sebe
in postani močnejši. “Voda ima zelo veliko moč!” pove 

profesor biologije. “Ali mi kdo zna 
povedati kakšen primer?” “Če moja 
mama joka, lahko od očeta dobi kar 
hoče!” se oglasi Mihec.

V kadetski šoli profesorica predme-
ta prva pomoč bodočim policistom 
razlaga: “Osebe z omrzlinami pona-
vadi masiramo s snegom.” “Kaj pa 
poleti?” vpraša eden od kadetov.


