OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 9. do 15. 4. 2018
ponedeljek:
7.30 za + Antona Liparja, obl.
18.30 za + Mihaela Pritržnika

torek:
7.30 za + Marijo Vider
18.30 za + Antona Turnška

sreda:
7.30 za + Kristino Moličnik
za + starše, brata Herberta
Košič in Vilija Zorka
18.30 za + Franca Kuharja

četrtek:
7.30 za + Antona Liparja
18.30 za + Cecilijo Operčkal, obl.

petek:
7.30 na čast sv. Janezu Pavlu II.
za pravo odločitev
18.30 za + Ivanko Vidergar

sobota:
7.30 v zahvalo za 40 let življenja
18.30 za + Franca Kuharja

NEDELJA:
8.00 za + Frančiško Ferant
10.00 za žive in + župljane
MINIL JE DAN trpljenja, aleluja!
Prišel je dan vstajenja, aleluja!
• Kdo zdaj se ne bi radoval,
saj Jezus je iz groba vstal. Aleluja!
2. Zdaj nismo nič več sami, aleluja!
Gospod je spet med nami, aleluja!
• Veselo pesem naj doni,
saj naš je raj, Gospod živi! Aleluja!
3. Bodri nas Bog vstajenja, aleluja!
deli nam kruh življenja, aleluja!
• V trpljenju in nevarnosti
nam daje varstva in moči. Aleluja!

● Danes je mala velika noč in nedelja Božjega
usmiljenja, ki jo je določil papež sv. Janez Pavel II.
Jezusovo usmiljenje se ni razodevalo samo ob
ozdravljanjih, srečevanju z množicami, odpuščanju
grehov, ampak tudi po vstajenjskih prikazovanjih.
Nje, ki je pripravljal za glasnike evangelija, je
potrjeval v veri. Naj danes to stori tudi nam.
● V soboto bodo imeli letošnji prvoobhajanci prvo sv.
spoved. Starši in otroci se dobimo v kapeli ob 9.30. S
seboj prinesite otrokove krstne sveče. Po uvodnih
vajah bo kratko spokorno bogoslužje, nato spoved,
skupna zahvala in izpoved krstnih obljub. Po srečanju v cerkvi bo še veselo druženje in agape.
● V soboto bo pri nas tudi srečanje mladih iz naše
škofije, imenovano škofijafest. Program s kvizom o
škofu Frideriku Baragi in pričevanjem bo potekal v
SMC, za sklep pa bo sv. maša v kapeli.
● Prihodnja nedelja bo 3. velikonočna. Birmanci bodo
pri sv. maši ob 10. uri sprejeli veroizpoved. Ob 16. uri
bo v cerkvi Sv. Cecilije dekanijska revija cerkvenih
pevskih zborov. S pesmijo slavimo Gospoda.
● Pripravljamo se na prejem relikvij bl. Alojzija
Grozdeta, velikega apostola svojih vrstnikov. Pred
blagoslovom se mu bomo priporočili s skupno
molitvijo, doma pa lahko uporabljate tisto v Glasilu
in je na voljo na polički za tisk.

NAPOVEDNI KOLEDAR
9. 4. seja ŽPS
14. 4. prva sv. spoved prvoobhajancev
15. 4. izročitev veroizpovedi birmancem;
začetek priprav na sprejem relikvij
bl. Alojzija Grozdeta
22. 4. srečanje staršev prvoobhajancev
1. 5. začetek šmarnic
3. 5. srečanje bralcev Božje besede
4. 5. recital o bl. Alojziju Grozdetu
6. 5. praznik sv. Dominika Savia
7. 5. seja ŽPS
13. 5. romarski shod Marije Pomočnice
sprejem relikvij bl. Alojzija
Grozdeta

8. 4. 2018

2. velikonočna nedelja

Leto XIV. št.
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MIZA BOŽJE BESEDE
Apd 10, 34a.37-43

Psalm 118
1 Korinčanom 5, 6b-8
Janez 20, 1-9

So ostale kakšne sledi velikonočnega dogodka? Vsekakor. Na Jezusu: znamenja ran in
ljubezen do znancev in prijateljev. Pri apostolih: premagan strah in negotovost, nepopisna
sreča zaradi Jezusove ponovne prisotnosti
med njimi in veselje, da je premagal smrt. To
izkuša Cerkev že skozi dvatisočletno
zgodovino. In kakšne sledi je pustila letošnja
velika noč na meni? Sem z Jezusovo močjo
poglobil odnos do Boga, pokazal Jezusu rane
moje duše in stiske svojega srca? Kot Tomažu
tudi meni vstali Jezus govori, naj bom veren in
ne neveren. Zato mu omogočim, da vstopi v
mojo življenjsko zgodbo, me hrani s svojo
besedo in kruhom življenja. Le z njim bom
smel in zmogel izreči svoj VERUJEM.

Množica teh, ki so sprejeli
vero, je bila kakor eno srce
in ena duša. Apostoli so z
veliko močjo pričevali o
vstajenju Gospoda Jezusa in
velika milost je bila nad
vsemi. Nihče med njimi ni
trpel pomanjkanja.
Ne bom umrl, ampak žível,
pripovedoval bom o Gospodovih delih.
Kdo premaga svet, če ne
tisti, ki veruje, da je Jezus
Božji Sin?
Jezus je prišel pri zaprtih
vratih in jim rekel: »Mir vam
bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm
in poglej moje roke! Daj
svojo roko in jo polôži v
mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž
mu je odgovóril in rekel:
»Moj Gospod in moj Bog!«

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
EGIPT, 3. april – »Njegovi
svetosti papežu Frančišku:
Kristus je vstal, zares je vstal!
Voščim Vam blagoslovljeno
Veliko noč. To je praznik, v
katerem se veselimo, ker je
Jezus Kristus vstal in premagal smrt ter je po porazu smrti
napravil križ za križ Življenja,
zveličanje za vse človeštvo.«
S temi besedami se začne video sporočilo pravoslavnega
koptskega patriarha Tawadrosa II., ki ga je ob Veliki
noči, ki jo bodo pravoslavne
Cerkve obhajale v nedeljo, 8.
aprila, poslal svetemu očetu.
Voščilu je dodal misel: »Zaupam v vaše molitve in tudi mi
se vas vedno spominjamo v
svojih molitvah. Naj Gospod
blagoslovi vaše služenje, vaše poslanstvo, zdravje in vam
podari dolgo življenje.«

POLJSKA, 3. april – Minilo je
trinajst let od smrti papeža
Janeza Pavla II. Slovesno
mašo je v krakovski cerkvi,
posvečeni sv. Janezu Pavlu
II., daroval kardinal Stanislaw
Dziwisc, nekdanji tajnik Janeza Pavla II., ki je med homilijo dejal, da nas po trinajstih letih ta »sveti pastir ne
neha navdihovati, voditi in
opogumljati«. Janez Pavel II.
se je vrnil v Očetovo hišo 2.
aprila 2005, ob 21.37. V svojih 26 letih pontifikata je opravil 102 mednarodni potovanji
in 142 obiskov po Italiji. Izgovoril je več kot tri tisoč homilij
in govorov, napisal 14 okrožnic, 14 apostolskih spodbud,
11 konstitucij in 42 apostolskih pisem.

BLAŽENI
ALOJZIJ GROZDE
* 27. maj 1923, Zgornje Vodale, † 1.
januar 1943, Mirna.

Med evharističnim kongresom v Celju, 13. 6. 2010, je papežev odposlanec kardinal Tarcisio
Bertone razglasil mladega Alojzija
Grozdeta za blaženega in ga tako
postavil nam vsem, posebej še
vrstnikom, za zgled zvestobe v veri in krščanskega poguma. Mlademu Lojzetu zvestoba in pogum nista kar
padla v naročje, ampak si ju je izprosil z zvestim in
vztrajnim duhovnim življenjem, z molitvijo in posebej
s češčenjem in prejemanjem svetega Rešnjega telesa.
V spomin smo si vtisnili njegov izrek o evharistiji kot
soncu njegovega življenja. V krščanskem pogumu in
zvestobi pa nas krepi obhajanje svete evharistije."
Alojzij Grozde se je rodil v župniji Tržišče na Dolenjskem. Ker je bil nezakonski otrok, je bil v otroštvu
pogosto zapostavljen, saj ni smel živeti skupaj s svojo
materjo, temveč je odraščal pri starem očetu in teti
Ivanki. Kljub tej zgodnji zaznamovanosti se je razvil v
odločnega, bistrega fanta in odličnega učenca. Zato je
bil sprejet na klasično gimnazijo v Ljubljani. Zaradi
revščine je njegova teta iskala dobre ljudi, ki so mu
omogočili šolanje. Bival je v Marijanišču, kmalu vstopil v Marijino kongregacijo in postal aktiven član Katoliške akcije. Med vrstniki se je odlikoval kot marljiv
dijak, nadarjen pesnik, predvsem pa je bil poznan zaradi svojega doslednega in vzornega krščanskega življenja. Prežet s Kristusovim duhom in s pobožnostjo
do Božje Matere Marije je v vsakodnevnih opravilih
dokazoval, da je mogoče živeti ideal svetosti v vsakdanjem življenju. Sicer tudi Alojziju pot do svetosti ni
bila lahka. V mladostnih bojih s svojim značajem je
potreboval veliko moči, ki jo je prejemal pri vsakodnevnem obhajilu in v vztrajni molitvi k Mariji.

MOLITEV K GROZDETU

SVETNIKI v tem tednu

Nebeški Oče, v blaženem Alojziju Grozdetu
si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in
doslednega življenja po evangeljskih načelih,
za katere je v moči evharistije živel in deloval
vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti.
Njegova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost, odpuščanje in spravo.

P Hugo, škof
T Ezekijel, prerok
S Stanislav, škof, mučenec
Č Viktor, mučenec
P Martin I., papež, mučenec
S Valerijan, mučenec

Nebeški Oče, na priprošnjo blaženega Alojzija
Grozdeta mi podeli milost, za katero te prosim
… (tiho izrečem prošnjo). Amen.
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Ob sklepu velikonočne osmine obhajamo nedeljo Božjega usmiljenja. Spominjamo se papeža sv. Janeza Pavla II., ki je razglasil nedeljo po veliki noči kot
nedeljo Božjega usmiljenja in se prav na ta praznik
preselil v večnost. Jezus je po vstajenju učencem podelil velikonočni mir, izročil Svetega Duha, jim dal
oblast odpuščati grehe, da bodo posredniki Božjega
usmiljenja, sprave in miru. Naš odgovor Jezusu za dar
odrešenja naj bo isti, ki ga je ponavljala redovnica sv.
Favstina Kovalska JEZUS, VATE ZAUPAM.

GOSPOD, VERUJEM!
V kakšnih življenjskih okoliščinah najlažje izrečem
svojo vdanost in vero v Boga. Apostol Tomaž je to storil,
ko je videl rane Vstalega Gospoda. Veliko priložnosti se
ponudi nam: nenadoma, ob Božjem navdihu, pri prejemu zakramentov, udeležbi pri bogoslužju, molitvi,
lahko tudi sredi preizkušenj, ob prejetih milostih …

VABILO NA PEVSKO REVIJO
V nedeljo 15. aprila bo ob 16.00 pri kapucinih v Celju
dekanijska revija cerkvenih pevskih zborov, na kateri
bosta sodelovala tudi naš mešani in otroški pevski zbor.
S svojo udeležbo dajmo priznanje cerkvenim pevcem za
njihov trud in sodelovanje pri svetem bogoslužju.

STANISLAV je bil rojen blizu
Krakova na Poljskem leta
1030. Šolal se je v Belgiji in si
pridobil dobro izobrazbo.
Svojo duhovniško službo je
opravljal v Krakovu, kjer je bil
tedaj sedež poljskih kraljev.
Po smrti tamkajšnjega škofa
je postal škof v Krakovu in si
zelo prizadeval za prenovo
cerkvene skupnosti. V začetku je bilo sodelovanje s kraljem Boleslavom mirno, a ko
ga je Stanislav opozarjal na
njegovo neprimerno življenje
in vladanje, je umrl pod kraljevim mečem leta 1079.
Ljudje so ga začeli častiti kot
svetnika, kralj pa je izgubil
kraljevski prestol in moral v
izgnanstvo. Je prvi zavetnik
Poljske.

MARTIN, doma iz Umbrije, je
leta 649 postal papež Martin
I. Ker so ga izvolili brez potrditve cesarja Konstantina II.,
je to dejanje cesarja močno
razjezilo. Ko pa je papež Martin na sinodi v Lateranu zavrnil versko zmoto, ki jo je podpiral tudi cesar, ga je ta ukazal prijeti. Papeža so prijeli,
odpeljali v Carigrad in obsodili zaradi veleizdaje. Izgnali
so ga na polotok Krim, kjer je
čez dve leti tudi umrl.

VALERIJAN je bil skupaj Tiburcijem in Maksimom zelo
češčen v Rimu, v katakombah Pretekstate ob Apĳski
cesti. Po bičanju je bil umorjen z mečem.

