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BOGOSLUŽJE – SVETE MAŠE
Ob nedeljah ter cerkvenih praznikih, ki
so tudi dela prosti dnevi: ob 8h in 10h
(glej spored).
Ob delavnikih: v zimskem času ob 17h,
v poletnem času ob 19h (od junija do
septembra ob 20h) – v Novi Oselici v
ponedeljek, sredo, četrtek in soboto; v
Stari Oselici v torek in v petek.
Za urnik svetih maš glej spored!
Vsak četrtek častimo sveto Evharistijo.
KRŠČEVANJE
V nedeljo – ob 11h ali med sveto mašo
ob 10h. Priprava po dogovoru.
POROKE
Zaročenci naj se oglasijo v župnišču
vsaj mesec in pol pred poroko.
Potrebujejo krstni in samski list ter
potrdilo o opravljeni pripravi na
krščanski zakon.
POGREBI
Ob smrti svojcev oz. sorodnikov čim
prej pridite v župnišče, da vpišemo
podatke in se dogovorimo o pogrebni
svečanosti.
DOBRODOŠLI V ŽUPNIŠČU!
Duhovnika zagotovo dobite po vsaki
sveti maši. Vabljeni k sodelovanju v
rasti Božjega kraljestva med nami kot
pevci, bralci, krasilci, ministranti…
JEZUS KRISTUS, ODREŠENIK IN BRAT,
NAJ V SVOJEM PREBODENEM SRCU
VARUJE IN BLAGOSLAVLJA
VSE NAŠE DRUŽINE IN OBE ŽUPNIJI!
---------TRR ŽUPNIJE NOVA OSELICA
2900 0005 1517 721
TRR ŽUPNIJE STARA OSELICA
2900 0005 1517 818

BRALCI BOŽJE BESEDE:
nedelja, 10. marca
Nova Oselica: Brigita Rupnik in Mici Eržen
Stara Oselica: Lucija Klemenčič in Ivan Filipič
nedelja, 17. marca
Nova Oselica: Irena in Aleš Rupar
Stara Oselica: Romana Štucin in Marija Pintar
nedelja, 24. marca
Nova Oselica: Štefka Eržen in Valerija Rupnik
Stara Oselica: Štefan Klemenčič in Mirko Govekar
nedelja, 31. marca
Nova Oselica: Bernardka in Jože Rupnik
Stara Oselica: Jerca Šturm in Miha Jeraša
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE:
nedelja, 17. marca
Nova Oselica: Sovodenj 26 – 29A, 34, 39A - 41
Stara Oselica: Stara Oselica 10, 16, 16A, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 22A
nedelja, 24. marca
Nova Oselica: Sovodenj 46 – 48, 50, 52
Stara Oselica: Trebija 1 - 10
nedelja, 31. marca
Nova Oselica: Sovodenj 53 - 59
Stara Oselica: Trebija 11 - 20
NAPOVEDNIK
sreda, 13. marca, 6. obletnica izvolitve papeža Frančiška
(praznovanje papeške nedelje, 17. marca 2019)
nedelja, 17. marca, Nova Oselica, med sveto mašo ob 10h prejmejo
zakrament svetega krsta: Patrik Kumer, Cene Polak in Vasja Bohinc
torek, 19. marca, god svetega Jožefa, začetek Tedna družine
petek, 22. marca, Nova Oselica, ob 1915h, skupno srečanje članic in
članov Pastoralnih svetov župnij Nova Oselica in Stara Oselica
ponedeljek, 25. marca, praznik Gospodovega oznanjenja; sveti maši:
ob 17h v Novi Oselici, ob 1830h v Stari Oselici
torek, 26. marca, Podjelovo Brdo, ob 1730h, srečanje zakonske
skupine
sobota, 30. marca, srečanje deklet in fantov (7. in 8. razred), ki se
pripravljajo na prejem zakramenta svete birme: ob 10h začetek na
Trebiji, sledi pohod v Nova Oselico, kosilo, pričevanje ter sodelovanje
pri križevem potu ob 16h in sveti maši ob 17h
sobota, 30. marca, ob 16h, vsakoletni križev pot v Novo Oselico
(skupaj z birmankami in birmanci)
nedelja, 31. marca, Nova Oselica, ob 10h, med sveto mašo prejme
krst Benjamin Kristan
Papež Frančišek vabi vse katoličane po svetu, da se z molitvijo in pokoro kot Božje
ljudstvo zatečemo k sveti Božji Materi Mariji in svetemu nadangelu Mihaelu s
prošnjo, da varujeta Cerkev pred hudičem, ki vedno znova skuša vsejati razdor med
nami. Družinsko molitev vsak večer sklenimo z molitvijo k nebeški Materi in
molitvijo k svetemu nadangelu Mihaelu, ki nas varuje in spremlja v boju zoper zlu.

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica. Ne zavrzi naših
prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva
in blagoslovljena Devica. Naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim
Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči! Prosi
za nas, sveta Božja Porodnica! Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju. Bodi nam v pomoč zoper zlobnost
in zalezovanje hudobnega duha. Ukroti naj ga Bog, ponižno za to prosimo. In
ti vodnik nebeške vojske, Satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu
v pogubo duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen.

»SLAVIM TE, OČE, GOSPOD NEBA IN ZEMLJE, KER SI
TO PRIKRIL MODRIM IN RAZUMNIM, RAZODEL PA
OTROČIČEM« (Matejev evangelij 11, 25)
Zgodilo se je v ponedeljek, 4. marca. Prvo in drugošolci so med
veroučno uro (uf!, naporen dan) veselo tekali sem in tja. Nikakor jih
nisem mogel umiriti, ali pa vsaj malo pripraviti do zbranosti. V nekem
trenutku pa mi je Jezus podaril navdih. Pogledal sem dva med njimi, ki
imata bratca in sestrico v tretjem razredu. “No, na kaj se pripravljata
Valentinov bratec in Žanova sestrica?” Prvošolec (!) Valentin je takoj
ustavil “svoje motorje”, ponosno dvignil roko in prikorakal pred tablo.
“Dobila bosta večno življenje”, je odgovoril, in dodal: “To je hostija, v
njej pa je Jezusovo telo.” Ostal sem odprtih ust; pa ne samo to. Do
tega trenutka nemirni otroci so se popolnoma umirili in začeli smo se
pogovarjati o tem, kako je v malem, skromnem koščku hostije skrit
živi Jezus. Potem je preostanek veroučne ure minil kot blisk. Preselil
sem se med tretje, četrto in petošolce. Bili smo skupaj, v enem
razredu. Jezusa sem prosil, da mi dovoli predstaviti izkušnjo pretekle
ure. Ne boste verjeli, zopet zbranost in prelep pogovor. In to še ni vse.
Popoldne smo se z dekleti in fanti, ki se pripravljajo na prejem
zakramenta svete birme, “zagrizli” v isto temo. Splačalo se je. Jezus je
vsa srečanja navdihoval in obilno blagoslovil. Spodbujen s temi
čudovitimi dogodki se to pot obračam na Vas, dragi starši, ki ste prvi
učitelji verouka in prenašalci vere v svojih družinah. Ne bojte se tega
poslanstva. Lepa misel o Jezusu, vesel odhod k nedeljski sveti maši,
pogovor o Božji besedi, resno dojemanje postnega in advetnega časa
ter doživeto praznovanje Božica, Velike noči in zapovedanih praznikov
so odlična naložba, ki v prihodnosti rojeva bogate sadove. Zvečer pa
še skupna molitev ob družinski mizi ter križ na čelo in objem. Hvala
vam, da ste v službi življenja. Ne pozabite, da niste sami. Župnijsko
občestvo vas podpira. Vsem iskren pozdrav in blagoslov,
Vaš Janez

MOLITEV ZA DRUŽINE
Sveti Troedini Bog, ti si
ljubezen. Milostno se ozri na
družine,
da
bodo
uresničevale tvoj načrt.
Staršem in starim staršem
vlij moči, da bodo sprejemali
odgovornost in z zgledom
mladi rod opogumljali za
zakonsko
in
družinsko
življenje. Ozdravi boleče
spomine v razbitih in
neurejenih družinah. Naj v
bolnih, starejših in invalidnih
osebah prepoznamo tvoj
obraz. Opogumi pare, ki še
ne zmorejo zgraditi varnega
odnosa in se odločiti za
poroko, da to storijo.
Izročamo ti mlade, ki iščejo
življenjskega sopotnika, ter
zakonce, ki ne morejo
sprejeti življenja. Izročimo
naše družine tudi varstvu
Marije, Jožefa in drugih
zavetnikov. Sprejmi naše
prošnje in jih usliši po
Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

