LETO SVETEGA JOŽEFA
Papež Frančišek je z apostolskim pismom Patris corde, ki je izšlo 8.12.2020,
na praznik Brezmadežne, napovedal posebno leto sv. Jožefa.
Papež v pismu Z Očetovim srcem pojasni svojo odločitev. Nedvomno je
močan povod 150-letnica razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve.
Drugi razlog vidi papež v pandemiji, ki nam je dala razumeti pomen ljudi, ki
so podobno kot sv. Jožef neopaženi, daleč od pozornosti, a vendar prisotni in
vsak dan potrpežljivo vlivajo upanje. V pismu izpostavlja nekatere lastnosti
sv. Jožefa, ki je iz svojega življenja naredil darovanje samega sebe v ljubezni.
V njem je Jezus videl Božjo nežnost. Jožef je podobno kot Marija izrekel svoj
'Zgodi se!' in sodeloval pri skrivnosti odrešenja.«
V pismu papež izpostavlja predvsem Jožefove očetovske lastnosti. Čeprav
marsičesa ne razume, sprejme Marijo in hkrati z njo tudi Božjo voljo zanj.
Je pogumen in ustvarjalen oče. Od njega se moramo naučiti ljubiti Cerkev in
uboge, pravi papež. Kot oče nas tudi uči, da ima delo vrednost, da omogoča
dostojanstvo družini. Jožefa postavlja za zgled očetom, ki to postanejo ne z
rojstvom otroka, ampak ko se odločijo, da sprejmejo skrb za otroka in prevzamejo odgovornost zanj. Jožefa postavlja tudi za zgled pravega očetovstva
vsem voditeljem v družbi in v Cerkvi.
MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU
K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah, in ko smo na pomoč poklicali
tvojo sveto nevesto, prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva. Pri ljubezni, ki te
je vezala z brezmadežno Devico, Božjo Materjo, in pri očetovski ljubezni, s
katero si objemal dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež,
ki ga je pridobil Jezus s svojo krvjo, in pomagaj nam v naših potrebah s svojo
močjo in priprošnjo. O skrbni varuh Svete družine, varuj izvoljeno ljudstvo
Jezusa Kristusa; odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha.
Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh, v tem boju zoper moči
teme, in kakor si nekdaj otel dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj
sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Varuj
nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo mogli sveto žive,
srečno umre in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen.
Uradne ure v župnijski pisarni: PISARNA JE ZAPRTA.
Pokličite na mobitel:
040 523 732 - p. Andrej ali pišite: br.andrej.sotler@gmail.com
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SVETA TROJICA V HALOZAH

"Po celi zemlji vsem ljudem mir bodi!
tako so peli angelcov glasovi
v višavah pri Mesijesa prihódi;
de smo očeta enega sinovi,
ljudje vsi bratje, bratje vsi naródi,
de ljúbit' mor'mo se, prav' uk njegovi."

Dragi farani,.

France Prešeren
(Krst pri Savici)

Novorojeni prihaja med nas, da bi prinesel mir v naša srca, naše
odnose, naše domove.
»Ob Mesijesa prihodi«, minuli obletnici plebiscita in prihajajočem
dnevu samostojnosti in enotnosti, vam želiva voščiti z besedami, ki jih
je pred 30 leti izrekel nadškof Alojzij Šuštar: »Na prihodnost gledam
optimistično. Trda bo, huda bo, a tam, kjer so težave, te pridejo za to,
da jih premagujemo in s svojim delom, z zaupanjem v drug drugega ter
v Božjo pomoč, dosežemo, kar mislimo, da je prav. Božič bo imel letos
za slovenski narod še poseben pomen, saj pomeni nov začetek.«
Začnimo se tudi mi znova zavedati, »de smo Očeta enega sinovi,
ljudje vsi bratje in de ljubit' mor'mo se, kot prav' uk njegovi«
Miru, bližine in blagoslova voščiva.
p. Benjamin in p. Andrej

PREDVIDENA DOGAJANJA pred nami

MOLITEV K NOVOROJENEMU

O Dete, ki si si za zibel izvolilo jasli; o Stvarnik vesolja, ki si se
odrekel Božji slavi; o Odrešenik, ki si svoje ranljivo telo
žrtvoval za odrešenje človeštva!
Naj luč tvojega rojstva razsvetli temo sveta. Naj moč tvojega
sporočila ljubezni onemogoči ošabne pasti zla. Naj ob daru
tvojega življenja še jasneje razumemo vrednost življenja
vsakega živega bitja.

Preveč krvi se še vedno razliva po zemlji! Preveč nasilja in
preveč sporov ogroža mirno sožitje med narodi!
Prihajaš, da bi nam prinesel mir. Ti sam si mir! Le ti nas lahko
“zase očistiš kot lastno ljudstvo, ki je vneto za dobra
dela” (Tit 2,14).
Dete nam je rojeno, sin nam je dan! Kako nedoumljiva
skrivnost je skrita v ponižnosti tega Otroka! Radi bi se ga
dotaknili; radi bi ga objeli.
Ti, Marija, ki bdiš nad svojim vsemogočnim Sinom, nam
nakloni svoje oči, da bomo o njem premišljevali z vero; nakloni
nam svoje srce, da ga bomo z ljubeznijo častili.
V svoji preprostosti nas betlehemsko Dete uči, kako naj znova
odkrijemo resnični pomen svojega obstoja; uči nas, kako naj
“razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem
veku” (Tit 2,12).
O sveta noč, tako dolgo pričakovana, ki si za vedno združila
človeka z Bogom! Znova nam netiš upanje. Navdajaš nas z
navdušenim čudenjem. Zagotavljaš nam zmagoslavje ljubezni
nad sovraštvom, življenja nad smrtjo.
Zato ostajamo zatopljeni v molitev.

V bleščeči tišini svojega rojstva nas ti, Emanuel, še naprej nagovarjaš. In pripravljeni smo ti prisluhniti. Amen.
(Janez Pavel II.)

PRAZNIK SV. ŠTEFANA, 26.12. maša ob 8.00. pr i maši bomo blagoslovili vodo in sol. Voda in sol bosta na voljo po maši v cerkvi.
NEDELJA SVETE DRUŽINE IN PRAZNIK SVETEGA JANEZA
KRSTNIKA, maša ob 8.00.
PRAZNIK NEDOLŽNIH OTROK obhajamo v ponedeljek, 28.12.
To je dan, ko v Cerkvi obhajamo - Narodni dan molitve za nerojeno človeško življenje. Povabljeni tudi doma k molitvi v ta namen.
Gospod Jezus,
na priprošnjo tvoje Matere Marije, ki te je z ljubeznijo nosila in rodila,
in svetega Jožefa, moža žive vere in zaupanja v Božjo previdnost,
ki je skrbel zate, te prosim za nerojeno dete, ki sem ga duhovno posvojil.
Prosim te, daj njegovim staršem moči, poguma in ljubezni,
da bodo svojemu otroku ohranili življenje, ki si mu ga ti naklonil. Amen.

Ob tej priložnosti se lahko odločite za duhovno posvojitev nerojenega
otroka.
SVEČNICA, 2. 2. - DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA, povabljeni k
molitvi za nas brate iz ostale redovnike in redovnice.
PEPELNICA in začetek postnega časa, 17.2.2021
TIHA NEDELJA in SPOVEDNI DAN pred Veliko nočjo, 21.3.2021
CVETNA NEDELJA, 28.3. 2021 - blagoslov zelenja in branje pasijona
VELIKA NOČ, 4.4.2021 - DAN JEZUSOVE ZMAGE NAD SMRTJO
FLORJANOVA NEDELJA, 2.5.2021
BINKOŠTI - DUHOVSKO ŽEGNANJE, 23.5.2021 maša ob 10.00
TROJIŠKO ŽEGNANJE - nedelja, 30.5.2021, maša in procesija ob
9.30, obhajanje zlate maše p. Benjamina Mlakarja
PRVO SVETO OBHAJILO, nedelja, 6.6.2021. V tem letu se na prvo
sv. obhajilo pripravlja 15 veroučencev 3. razreda.
SV. ANTON PADOVANSKI, 13. 6. Antonova nedelja - SKLEP
VEROUČNEGA LETA - maša v Podlehniku
ŠENTVORŠCA, romanje na Ptujsko Gor o, 4.7.2021, maša ob 10.00
ŽUPNIJSKO ROMANJE, 16.10.2021

