OBVESTILA


V soboto, 11. februarja, na god lurške Matere božje
bo svetovni dan bolnikov. Med mašo bomo prebrali
poslanico ob dnevu bolnikov. Lepo vabljeni!



V nedeljo, 12. feb., po večerni maši, bo v učilnici
seja župnijskega pastoralnega sveta. Člani lepo vabljeni!



V sredo, 22. februarja, ne bo maše zjutraj. Z večerno
mašo in obredom pepelenja bomo začeli postni čas.



V galeriji Ars Sacra, na Slomškovem trgu, je odprta
razstava UMETNIKI ZA KARITAS.



Agencija Aritours vabi na tradicionalno postno romanje mariborske metropolije, ki bo 23. in 24. marca in
ga bo vodil škof Kramberger. Pot bo vodila v Bologno
in Firenze.

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE
V večnost so odšli:
Andrej Peruš 35, Goriška 9
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Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
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PREŠERNOV DAN
Na Prešernov dan, ki je slovenski narodni praznik, ne
smemo pozabiti na pomen
kulture. Vse tisto, kar nam
nudi umetnost, je ustvarjeno zato, da bi nam olepšalo
življenje. V slikarstvu, arhitekturi, glasbi, književnosti,
gledališču ... človek presega svojo površnost in se
odpravlja v globino. Tako se
poskušamo približati resnici, lepoti in dobroti. Zato
nas vsaka prava kultura Priznanih umetnikov, kulobenem vodi v smer vere in turnikov in znanstvenikov,
srečanja z Bogom.
ki dobivajo nagrade, je
Sicer pa h kulturi ne spada- pravzaprav malo. Pa zato
jo samo različne zvrsti ume- mi, navadni ljudje, nismo
tnosti. Govorimo tudi o sr- toliko na slabšem. Ravno
čni kulturi – to je o dobroti, kultura srca je vredna najpoštenosti, plemenitosti ... več. Človeka naredi globoTo pa je naloga vsakega člo- kega in ga tudi najbolj priveka, še posebej kristjana, bliža Bogu.
čeprav nima kakšnih posebPo: F. Juvanu
nih umetniških talentov.

POSTNI ČAS 2012
Postni čas je religiozni izraz tistega »postnega časa« in
»pasijona«, ki se dogaja vse naše življenje. Današnji čas
blaginje in potrošniške družbe se je navadil laži: povsod
se ustvarja vtis, da v vsem našem bivanju vlada sreča, če
pa še to ni tako, bo z našo dobro voljo in z napredkom
človeštva kmalu tako.
Zagotovo nič ne rečemo oziroma nimamo nič proti boljšemu
zdravju, bogastvu, prostemu
času in drugim idealom današnjega človeka. Toda ostajajo
bolečina, starost, bolezen,
razočaranje v zakonu, nad
otroki, v poklicu – in končno
smrt, ki ji nihče ne uide in ki
vlada že v našem življenju.
Vprašanje je torej samo, kako znamo sprejemati to resničnost bolečin in smrti. Kristjani dojemamo to v veri,
upanju in ljubezni kot delež pri Kristusovem trpljenju.
Sprejemanja lastnega trpljenja v veri in upanju se naučimo s krščansko askezo »prostovoljnega odpovedovanj«. V
postnem času naj bo to, kar moramo realno pretrpeti v
življenju, cerkveno, liturgično in zakramentalno javno
priznano kot svobodni delež pri Kristusovem trpljenju.
Po: K. Rahnerju
ZAHVALA: Hvala vsem, ki ste velikodušno sprejeli kolednike. Hvala skupini, ki je pomagala pospravljati jaslice.
Hvala za znamke za misijone.

V NEDELJO, 4. MARCA, PRI MAŠI OB 8. URI, NAS BO
OBISKAL MISIJONAR LEPOLDO IZ ARGENTINE
Spoštovani! Sem Leopoldo Esteban, škofijski duhovnik,
misijonar. Prihajam iz Nadškofije La Plata v Argentini.
Tam sem 15 let služboval na različnih župnijah. Na nadškofijski ravni sem bil direktor urada za misijonsko delovanje. Osem let sem delal tudi kot misijonski animator
za duhovnike, bogoslovce in laike. Danes mineva že skoraj 14 let odkar živim in delujem v Paragvaju kot misijonar. Pričel sem delovati najprej v indijanskih skupnostih,
danes pa pomagam več vrstam obrobnih ljudi. Leta 1999
sem z argentinskim Indijancem, ki je danes že duhovnik,
ustanovil Misijonsko skupnost, ki trenutno šteje 68 misijonarjev v Paragvaju in 20 v Argentini. Bistvo naše misijonske identitete je, da živimo v majhnih apostolskih
skupnostih
in
delujemo na področju evangelizacije,
zdravstva,
vzgoje in izobraževanja. Živimo
po načelu naših
zaobljub, ki je
tudi naša karizma: "Biti tam,
kjer nihče ne želi
biti in početi to
kar nihče ne želi narediti. Naše geslo je: Vera in Ljubezen rasteta samo, če ju podelimo. Prihajam k vam na
obisk , da bi tudi z vami podelil svojo misijonsko izkušnjo. Združeni z Jezusom in Marijo, Leopoldo Esteban.

