N 10.2.

Podružnica MEDANA
5. nedelja med letom

P 11. 2.
T 12. 2.

Lurška M. B.

S 13. 2.

Jordan

Č 14. 2.

Valentin

18.00 †Natalija in Pavel Sirk, Medana 48
18.00 †Ana Zorzut, (Marinič Snežeče)

Evlalija

P 15. 2.
Klavdij
S 16. 2.
Julijana
N 17.2. 6. nedelja med letom

17.00 †Vida Skočaj, 8. dan
18.00 V priprošnjo, Medana 52
18.00 †Ivanka Kristančič (sestre)
18.00 †Igor Hren (Saksida, Dobrovo)
10:00 V zahvalo za zdravje

S

● Sodelavke so uredile spored čiščenja in urejanja naše cerkve do 8.2.2020.

V čast nam naj bo, da prispevamo s prostovoljnim delom k lepoti naše
cerkve, kar je znamenje, da se v veselju in upanju priporočamo Mariji
Vnebovzeti. Skupna hvaležnost družinam, ki so povezane v tem
poslanstvu!
● Obisk in blagoslov družin bi oznanili čez 14 dni. Hvala!

KOJSKO
N 10.2.

5. nedelja med letom

P 11. 2. Lurška M. B. D. Cerovo 18.00 †Hilarij Srebrnič, D. Cerovo 24
T 12. 2.

Evlalija

Kojsko

S 13. 2.

Jordan

Kojsko

Č 14. 2.

Valentin

P 15. 2.

Klavdij

18.00 p.n.d., Brestje 20

18.00 †† Kodelja in Kos, Brestje 20
Podsabotin – Dom
16.00 Za verne duše v vicah
G. Cerovo 18.00 †Boris Reja, G. Cerovo 11

nedeljska
Vrhovlje 18.00
Podsabotin 8.00
6. nedelja
N 17.2. med letom G. Cerovo 9.30
Kojsko
11.00
S 16. 2.

Julijana

maša

v zahvalo za uslišano prošnjo
Za župnijo
†Darinka Prinčič, G. Cerovo 72
†Marija in Angel Samic, Brestje 15

Biti v polnosti človek
pomeni pripadati Božjemu kraljestvu
(sv. Anton Padovanski)
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5. nedelja med letom

»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte« (Mt 10,8)
Poslanica papeža Frančiška za 27. svetovni dan bolnikov

Življenje je Božji dar. Sveti Pavel opominja:
»Kaj imaš, česar bi ne prejel?« (1 Kor 4,7).
Prav zato, ker je človeško življenje dar, ga ni
mogoče omejiti na osebno lastnino ali
zasebno posest, kar velja predvsem za
medicinski in biotehnološki napredek, ki bi
lahko zamikal človeka, da bi prikrojil »drevo življenja« (prim. 1 Mz 3,24).
V današnji kulturi odmetavanja in ravnodušnosti bi želel poudariti, da je
»dar« kategorija, ki najbolj postavlja pred preizkušnjo današnji
individualizem in družbeno razdrobljenost, hkrati pa spodbuja nove odnose
in načine sodelovanja med ljudmi in kulturami. Pri »daru« ne gre le za
podarjanje, ker vključuje zastonjski dar človeka samega in željo po
vzpostavitvi odnosa. Gre za potrditev drugih, kar pa je temelj družbe. »Dar«
je odsev Božje ljubezni, ki doseže vrhunec v učlovečenju Sina in izlitju
Svetega Duha.
Sveta mati Terezija nam pomaga razumeti, da mora biti edino merilo
delovanja nesebična ljubezen do vsakega človeka, ne glede na njegov jezik,
kulturo, narodnost ali vero. Njen zgled nas še naprej vodi in nam odpira
obzorja veselja in upanja za vse, ki potrebujejo razumevanje in ljubezen, še
zlasti za tiste, ki trpijo.
Vse skupaj pozivam k spodbujanju kulture velikodušnosti in darovanja, ki je
nepogrešljiva pri premagovanju kulture dobička in odmetavanja. Vemo, da
je zdravje stvar odnosov in je odvisno od interakcije z drugimi, potrebni pa
so zaupanje, prijateljstvo in solidarnost. To je zaklad, v katerem lahko
uživamo le, če ga delimo. Radost velikodušnega razdajanja je pokazatelj
zdravja kristjana.
(Povzetek: katoliska-cerkev.si/poslanica-papeza-franciska-za-27-svetovni-dan-bolnikov)

BILJANA

SKUPNA OZNANILA
 Spodbuda ob informativnih dnevih: V petek in soboto, 15. in 16. februarja,
bodo po srednjih šolah in fakultetah potekali informativni dnevi. Kristjani z
molitvijo k Svetemu Duhu spremljamo mlade, ki so pred odločitvijo katero šolo
ali študij izbrati. Informativni dnevi bodo potekali tudi na Škofijski gimnaziji v
Vipavi (v petek ob 9.00 in 15.00 ter v soboto ob 9.00), tako v šoli kot dijaškem
domu, na Katoliškem inštitutu v Ljubljani in na Teološki fakulteti. Vabljeni.
 Jutri, na god Lurške Matere Božje, obhajamo svetovni dan bolnikov vseh
vrst. Spomnimo se ta dan vseh naših preizkušanih bratov in sester, doma, po
domovih in bolnišnicah ter molimo zanje in če je le mogoče, jih ta dan ali v
nedeljo obiščimo. Na ta dan lepo vabljeni tudi k sveti maši.
 Briška območna karitas ima srečanje v sredo, 13. februarja ob 19. uri v
Kojskem. Vabljeni vsi karitativni sodelavci.
 Krst otroka: starši, ki želijo krstiti svojega otroka, naj se zglasijo pri
domačem župniku. Priprave na krst otroka se lahko starši udeležite še pred
rojstvom otroka. Pri krstu je pomembna odločitev za vzgojo otroka v veri.
 Katehumenat: Iščeš odgovore na vprašanja o veri? Želiš preveriti svojo
željo, da bi bil/a krščen/na? Si bil/a kot otrok krščena, sedaj pa bi rad pristopil/a
tudi k zakramentu svete birme in svetega obhajila? Srečanja odraslih, ki želijo
skupaj odkrivati svet vere ter se pripraviti na prejem zakramentov imenujemo
katehumenat. Začetek novega ciklusa priprave bo na prvo postno nedeljo, 10.
marca v župnišču v Šempetru. Kandidati se najprej pogovorijo z domačim
župnikom. Dobrodošel, dobrodošla na pogovor!

ŠLOVRENC
N 10.2.

5. nedelja med letom

P 11. 2.

Lurška M. B.

T 12. 2.

Evlalija

S 13. 2.
Č 14. 2.

Jordan
Valentin

Gradno 18.00 †Bernarda in Angel Sirk, Višnjevik 33
Šlovrenc 18.00 †† Klavora, Šlovrenc 3a
Fojana 18.00 †Edvard Toroš, Fojana 11a – 8.dan

P 15. 2.

Klavdij

Krasno 18.00 †Milena Drnovšček, dar. Drnovšček,

S 16. 2.

Julijana

Šlovrenc18.00 †Pavla Bloch, Hruševlje 15b

Krasno 20

nedeljska maša

Kožbana18.00 †Blaž Debenjak, Brdice 12
Šlovrenc 9.30 za župnijo
6. nedelja med
Gradno 11.00 †Marko Gomiršek,
N 17.2.
letom

dar. zakonska skupina, Nevlje

5. nedelja med letom
P 11. 2. Lurška M. B.
Vipolže 18.00 †duh. Joško Benedetič, Vipolže 23, oblet.
T 12. 2.
Kozana 18.00 †Roza in Rajko Prinčič, Kozana 42
Evlalija
S 13. 2.
Jordan
Vedrijan 18.00 †Drago in Roza Koncut, Vedrijan 32
Č 14. 2.
Valentin
Šmartno 18.00 †† starši in otroci Bevčar, Šmartno 80/a
Biljana 17.00 češčenje – adoracija in prilika za spoved
P 15. 2.
Klavdij
18.00 p.n.d.
nedeljska maša
S 16. 2.
Julijana
Vipolže 18.00 †† Reja, Vip. 36 in †† Rožič, Vip. 34/a
Vedrijan 8.30 †Rozalija in Franc Vuga, Vedrijan 48
6. nedelja med
N17.2.
Šmartno 9.45 †Silva in Donat Simčič, Šmartno 93, obl.
letom
Biljana 11.00 za vse žive in †† župljane
N 10.2.

● Srečanje zakonske skupine bo v četrtek, 14. februarja ob 20.00 v Biljani. Lepo
vabljeni.
● Mladi vabljeni na srečanje v petek ob 20. uri v Biljano.
● Otroški pevski zbor v Biljani: Pevske vaje so vsako nedeljo eno uro pred sv.
mašo ob 10. uri v Briškem domu. Nanje so lepo vabljeni vsi otroci, od 1. razreda
dalje. Pri sv. maši bodo peli v nedeljo, 3. marca. Radi se pridružimo.
●Biljana:preteklo nedeljo ste za popravilo zvonjenja darovali 336,73€. Bog povrni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

V čem je skrivnost Nutelle? Vsega je
“kriva” lurška Marija
Michele Ferrero je umrl 14. februarja pred tremi
leti, ko je bil star 89 let. Bil je najbogatejši
proizvajalec sladkarij na svetu, po podatkih revije
Forbes pa tudi najbogatejši Italijan. Eden izmed
najbolj znanih proizvodov čokoladnega kralja je
gotovo Nutella, namaz iz lešnikov in čokolade.
Malo manj znana zgodba o Ferreru, ki se nikoli ni znašla v središču
pozornosti in tudi ni pristala na naslovnicah tabloidov, pa je ta, da je bil
Michele zelo veren človek. Ob 50. obletnici njegovega podjetja je Michele
dejal, da uspeh znamke Ferrero dolguje lurški Materi Božji. »Brez nje lahko
naredimo le malo,« je še poudaril. Tudi za to je majhen kip Marije prisoten v
vsakem Ferrerovem obratu po vsem svetu.
Vsako leto je Ferrero odšel tudi na romanje v Lurd in s seboj vzel tudi svoje
zaposlene. Nekateri celo pravijo, da so v podjetju idejo za čokoladice Ferrero
Rocher dobili prav v Lurdu. V navdih naj bi bila skalna jama, ki se imenuje
Rocher de Massabielle.
(Vir: si.aleteia.org)

