OBVESTILA
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Duhovni dan z birmanci bomo imeli v soboto 2. aprila. Zberemo se do
9. ure v Domu duhovnih vaj v Logarski dolini. Duhovni dan zaključimo
s sveto mašo ob 18. uri v kapeli Kristusa Kralja. Birmanci naj s seboj
prinesejo zvezek, pisalo in copate.
S solčavskimi veroučenci od 1. do 5. razreda imamo v naši farni cerkvi
spokorno bogoslužje v torek, 5. aprila, od 14.15 - 15. ure. Ob 14.30 pa
se nam pridružijo tudi učenci od 6. do 9. razreda.
Da se bomo tudi duhovno pripravili na velikonočne praznike bomo
imeli obilo možnosti za sveto spoved. Spoved bo možna že v četrtek
7. aprila pol ure pred sveto mašo, nato v soboto 9. aprila od 10.30
ure do konca svete maše in na cvetno nedeljo med sveto mašo, ko bo
spovedoval še salezijanec Slavko Pajk.
V mesecu aprilu čistijo cerkev farani iz Robanovega kota.
V primeru lepega vremena bo na cvetno nedeljo pred drugo sveto
mašo slovesni blagoslov potic pred cerkvijo.
Bolnike bom v mesecu aprilu obiskoval po predhodnem dogovoru.
Vsak četrtek v postnem času pol ure pred sveto mašo izpostavimo
Najsvetejše in molimo za mir na svetu in konec vojne v Ukrajini.
Prosimo pa tudi za nove duhovne in redovne poklice. Vabljeni k
molitvi.
Vsak dan ob 15. uri v farni cerkvi v Lučah molimo rožni venec božjega
usmiljenja. Kdor more, se nam v duhu lahko pridruži.
B. Vrbovšek

POMLADNA

Čez slemena še vedno zasneženih planin
so dahnile tople pomladne sape,
v cvetju dehtijo drevesa, mlade trave
si šepetajo pesem prebujenega življenja.
Ob cvetju se razneži srce, lepota razvname duha.
Oblake navadnih dni prežene spoznanje:
S teboj, vstali Gospod, se vse prerodi!
Naklada: 90 izvodov
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ODPUŠČANJE

4. postna nedelja

Najdragocenejše darilo, ki ga lahko pripravimo človeku, je, da mu odpustimo.
Nobena obdaritev ni mogočnejša od iskrenega odpuščanja.
Običajen dar človeških rok zahteva sredstva in voljo, da drugega razveselimo,
odpuščanje pa pripravljenost, da izničimo krivdo bližnjega.
Hudo vračamo z dobrim, čeprav je zahtevno.
Zadolženost preoblikujemo v nezadolženost.
Ponujamo bratsko in sestrsko ljubezen, ki ni zaslužena, a gradi večnost.
Komur so namreč dolgovi odpuščeni, zadiha brez bremena.
Vrnjeno mu je dostojanstvo neoporečnega človeka.
Znova zmore v sebi vzpostaviti Božjo podobo.
Odpuščanje je torej dar, ki razveseljuje in razbremenjuje po volji nebes.
Jezusova daritev na križu ne bi imela smisla, ko ne bi služila odpuščanju
grehov človeštva.
Šele Božje odpuščanje, čeprav do skrajnosti boleče, nas je moglo oprati vseh
grehov in nas potrditi v Božjem posinovljenju.
Tako je odpuščanje v svojem bistvu podaritev življenja.
Je želja, da bi padli človek, ki se je pregrešil zoper bližnjega, našel v sebi mir
in moč, da bi tudi sam zmogel odpuščati drugim.
Da bi pričal za žlahtnost te edinstvene ponudbe.
Z odpuščanjem namreč rešujemo drugega zemeljskih tegob.
Smo posredovalci nauka, ki izhaja iz Božjega načrta, iz pomena trajne resnice.
OZNANILA

28.03.2022 - 10.04.2022

OZNANILA 28.03.2022 - 03.04.2022
Datum

DAN V TEDNU:

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

OZNANILA 04.04.2022 - 10.04.2022
Datum

PONEDELJEK
28.03.

29.03.

800 za zdravje

Bertold,
redov. ustanovitelj

05.04.

06.04.

Amadej Savojski,
vojvoda

Gvido,
opat

Vincencij Ferrer,
duhovnik

800 za MARIJO ŽAGAR
Celje: za TEREZIJO KLEMENŠEK

SREDA

ČETRTEK
31.03.

MAŠA SE DARUJE:

Izidor Seviljski,
škof

TOREK

SREDA
30.03.

Ura:

PONEDELJEK
04.04.

Bojan,
knez

TOREK

DAN V TEDNU:

Irenej,
škof

ČETRTEK

17

00

07.04. Janez K. de la Salle, 1700 1. za MACESNIKOVE starše in STANKOTA

za JOŽICO JEZERNIK

duhovnik, red. ust.

2. za ALBINO, MARIJO in FRANCA LETNARJA

PRVI
01.04.

PETEK
Tomaž Toletinski,
misijonar

PETEK

17

00

17

00

za očeta FRANCA in pokojne PODBREŽNIKOVE

08.04.

PRVA
02.04.

SOBOTA
Marija Egiptovska,
spokornica

5. POSTNA
TIHA
03.04.

SOBOTA
09.04.

za MIRKOTA GRUDNIKA

Maksim
Aleksandrijski,
škof

CVETNA

930 za STANIJA PRODNIKA - Radkačevega

NEDELJA

10.04.

NEDELJA

1100 1. za SILVESTRA RIHARJA
2. za SEBASTJANA GRADIŠKA

930 1. za SILVESTRA NADVEŽNIKA
2. za TEREZIJO PRUŠNIK

Domnij (Domen),
škof

Rihard,
škof

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

Timotej in
Maksim,
mučenca

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

JUDITA KLEMENŠEK

MATEJA B. SUHODOLNIK

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

BERNARDKA IPAVEC

KLEMEN MATK

