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Anton Strle – blažen?
V Sporočilih slovenskih škofij za mesec marec je
posebna novica: sporočilo in prošnja msgr. Andreja
Glavana, apostolskega administratorja naše nadškofije:
»Postulator p. dr. Andrej Pirš FSO me je v imenu
pobudnika oziroma Strletovega odbora z dopisom z
dne 27. novembra 2013 kot ljubljanskega apostolskega administratorja prosil za začetek škofijskega
postopka za beatifikacijo prelata prof. dr. Antona
Strleta. Prof. dr. Anton Strle se je rodil 21. januarja
1915 v Osredku v župniji Sv. Vid nad Cerknico in bil
29. junija 1941 v ljubljanski stolnici posvečen v
duhovnika. Dolga leta je bil profesor dogmatične teologije na Teološki fakulteti
v Ljubljani in je s svojimi modrimi sodbami prispeval k utrditvi in poglobitvi vere
med duhovniki, izobraženci in preprostimi ljudmi. Obenem pa je bil do zadnjega
dne ljudem na voljo kot spovednik. Umrl je v Ljubljani 20. oktobra 2003.«
Potem pa je objavljena prošnja, ki zadeva vse nas:
»Prosimo vse vernike, naj sporočijo vse podatke, ki bi bili koristni za ta
postopek in za boljše poznanje njegovega življenja in kreposti, ter morebitna
uslišanja na priprošnjo prelata prof. dr. Antona Strleta na naslov: Nadškofija
Ljubljana, Ordinariat, Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana.
Prosímo Boga, da nam po priprošnji prelata prof. dr. Antona Strleta nakloni
potrebnih milosti za Cerkev na Slovenskem.«
Pod korom pa je tudi zvezek, v katerega lahko napišete svoje prošnje in
morebitna uslišanja. Gotovo se mu bomo zdaj še bolj zaupno priporočali.

Karitas – biti v sožitju
Geslo tedna Karitas v letu 2013
VESELJE V SOŽITJU naj bi živeli celo
leto. Sestavljeno je samo iz treh
besed, a je izziv in popotnica ne le za
sodelavce Karitas, ampak tudi za
vsakega današnjega kristjana.
BITI v sožitju danes pomeni biti s
kom v pravem odnosu, biti komu blizu, biti ob kom varen, biti komu v srcu
... Gre za tisti notranji žar, ki mi daje
moč, da sem z nekom, da imam dar,
da ga osrečim. Pravo sožitje prinaša
zdravje, notranje zadovoljstvo, ki nas
“drži gor” v kriznih in hudih časih.
Na našem vsakdanjem prizorišču so trije nepogrešljivi ustvarjalci sožitja: Jezus Kristus, naš bližnji
in ubogi v naši sredi.
JEZUS KRISTUS – vir sožitja v
veselju, ker pravi: »Jaz sem trta, vi
mladike ...«
NAŠI BLIŽNJI – temelj sožitja.
Vemo in čutimo, da so bližnji del
našega življenja: tako žena, mož,
otroci, starši, sodelavci, sožupljani,
sokrajani ...
UBOGI V NAŠI SREDI – ognjišča
sožitja. »Uboge boste imeli vedno
med seboj,« je poudaril Jezus. Karitas
bo zmeraj potrebna. Gre za to, da se
zavemo in zmeraj znova začutimo, da
je delo za uboge in z ubogimi sestavina našega življenja. Od nas, ki se
imamo za “manj uboge” (ker smo prejeli dar služenja), je odvisno, ali se bodo ubogi dobro počutili ob našem ognjišču. Skupna ognjišča s sosedovimi ubogimi lajša in rešuje tudi našo
prikrito zunanjo in notranjo revščino.
Naša Karitas pri Sv. Trojici skuša
vsaj nekoliko služiti in stati ob strani

vsakemu, ki potrka na naša vrata. Trkajo pa družine, posamezniki brez
služb, starejši, zasvojenci, brezdomci,
tujci ... Svet materialnega je minljiv.
Duhovni svet pa je tisti, ki ostaja, ki
se kot nekakšne ptič dviga iz minljivega v večno. Stiske številnih se
rešujejo ... Tudi med nami so Samarijani, ki jim je bilo dano in se želijo razdajati drugim, čeprav imajo tudi samo
svoja bremena.
Naj vse pripomore k dobremu!
Ana Nikolov

Karitas v letu 2013
Še nekaj številk, komu in koliko
smo – poleg dobrih želja, sposobnosti
in časa – vaše darove.
V celem letu smo prejeli 4.730,06
evrov, izdali pa 4.558,94 €, ostalo
nam je torej 171, 12 €.
Kako smo porabili, kar ste
namenili za uboge? Za pomoč
družinam (položnice za stanovanje,
elektriko, plin ...) 2.464, 98 €, za
pomoč otrokom (šolska prehrana,
knjige, učila ...) 1941, 90 €, za
poplavljene smo prispevali 100,00 €,
še nekateri drugi manjši izdatki pa so
bili 52,06 €.
Naj bo Bog vsem stoteren plačnik.

Teden družine 2014
Od 19. do 25. marca 2014 bomo
v Cerkvi na Slovenskem obhajali teden družine pod geslom “Družina, ki
živi veselje”. Po župnijah bomo tudi
letos dobili knjižico z izborom nagovorov, ki jih je družinam ali o družinski problematiki imel v letu 2013
papež Frančišek.
V papeževih nagovorih se ob
razmišljanju o različnih temah, ki se
dotikajo družine – kot je zakrament
zakona, vloga ženske, spoštovanje
življenja, medgeneracijsko sodelovanje, spoštovanje starih staršev in
predvsem spodbuda družinam, kako
naj živijo evangelij –, vseskozi prepleta osnovno sporočilo, da naj družina

živi veselje, naj bo družinsko življenje
preprosto, naj se trudi za vrednote
veselja, medsebojnega spoštovanja
in ljubezni.

Koncert
V sredo, 12. marca, ob 19.30 bo v
okviru Sakralnega abonmaja v naši
cerkvi imel koncert mešani komorni
zbor Ljubljanski madrigalisti pod vodstvom Mateje Kališnik. Na programu
so skladatelji Lotti, Bruckner, Poulenc, Mav, Tomc in drugi.
Zbor večinoma poje a capella, sodeluje pa tudi v večjih zborovskih sestavih ter pri izvedbah vokalno-instrumentalnih del s Simfoniki RTV Slovenija. Vabljeni!

Postna srečanja 2014
Kakor vsako leto se bomo tudi
letos na postne petke zbirali v cerkvi
in poglabljali našo vero.
Pri tem nam bo v petek, 7. marca,
pomagal p. David Bresciani, duhovnik
jezuit, ki deluje pri Sv. Jožefu. Zato
vas vabim na ta petek v čim večjem

številu k maši, po maši pa h križevemu potu, ki ga bo pripravil naš župnijski svet.
Po maši in križevem potu pa bo v
cerkvi še posebno srečanje svetovnega molitvenega dneva žensk za mir,
kakor je objavljeno na zadnji strani.

Koledar za februar 2014
5. 3., sreda, pepelnica; ob 19.00 seja župnijskega sveta;
7. 3. petek, ob 18.00 prvo postno srečanje: govor, maša in križev pot;
- po maši svetovni molitveni dan žensk za mir;
9. 3. nedelja, pri vseh mašah nabirka za orgle;
10. 3. ponedeljek, prva spoved otrok iz 2. razreda;
14. 3. petek, ob 18.00 drugo postno srečanje: govor, maša in križev pot;
16. 3. nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo;
19. 3., sreda, slovesni praznik sv. Jožefa, sveti maši ob 10.00 in 18.00;
- 48. obletnica ustanovitve naše župnije;
21. 3. petek, ob 18.00 tretje postno srečanje: govor, maša in križev pot;
23. 3. nedelja, pri vseh mašah nabirka za semenišče;
28. 3. petek, ob 18.00 četrto postno srečanje: govor, maša in križev pot;
29. 3. sobota, ob 14.45 maša za bolnice z rakom.

Postna postava
Postni čas nas vsako leto pripravlja na veliko noč.
Cerkev za postni čas določa tudi
posebne oblike spokornosti. Strogi
post je na pepelnično sredo (letos 5.
marca) in na veliki petek (letos 18.
aprila). Ta dva dneva se le enkrat na
dan do sitega najemo in se zdržimo
mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na
vse petke v letu. Zunaj postnega časa

smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom
pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …),
post in zdržek odpadeta. Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se
hranijo doma, ne velja olajšava za
petke zunaj postnega časa.

Svetovni molitveni dan žensk za mir
Letos bo ta molitveni dan, ki ga
obhajajo po vsem svetu, v naši cerkvi,
in sicer v petek, 7. marca, po večerni
maši.

Lepo je to, da se ga udeležujejo
žene iz več krčanskih skupnosti. Tudi
tako se po vsem svetu širi kultura
miru.

Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17.
Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30.
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