OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 3. do 9. 9. 2018
ponedeljek:
7.30 za + Marijo Ramšak
za + Pavlo Tržan, greg.
18.30 za + Marka in Terezijo
Planinšek ter Zinko Pasar

torek:
7.30 po namenu Luč
za + Pavlo Tržan, greg.
18.30 za + starše Deželak

sreda:
7.30 po namenu Luč
za + Pavlo Tržan, greg.
18.30 za zdravje Silve G.
za + Simona Jernej Višnar, 7.d.

četrtek:
7.30 za + Pavlo Tržan, greg.
18.30 za duhovne poklice in
beatifikacijo A. Majcna

petek:
7.30 na čast Mariji Pomagaj in
sv. Mavriciju za zdravje
za + Pavlo Tržan, greg.
18.30 za + Jožeta Planinšca,
Ivana in Angelo Žaberlj

sobota: Marijino rojstvo
8.00 za + Ljubico Majetič
za + Pavlo Tržan, greg.
18.30 Mariji Pomočnici v zahvalo

NEDELJA:
8.00 za + starše Škrbec in
Franja Horvata
za + Pavlo Tržan, greg.
za žive in + župljane
10.00 za + družini Lipar, Oselj

● Gospod, pomagaj nam, da te bomo zavzeto
iskali in te iskreno častili v duhu in resnici.
● Iskren Bog povrni za današnjo nabirko za
kritje stroškov pri ureditvi naše kapele.
● Vabimo starše otrok, ki so začeli obiskovati
šolo, da jih vpišete tudi k verouku. Zamudniki
se lahko vpišejo v drugi razred, da se bodo dve
leti pripravljali na prvo sv. obhajilo. Verouk
bomo pričeli naslednji teden po urniku, ki je v
Glasilu.
● Odhod prijavljenih na današnje srečanje bolnikov in ostarelih v Brestanici bo ob 13. uri.
● Danes ob 19. uri bo v atriju Doma Sv. Jožef
koncert duhovniškega okteta Oremus. Pridite, obogateni boste z lepim petjem.
● Jutri ob 19.10 bo srečanje bralcev Božje
besede, v torek ob 18. uri pa sestanek za
starše birmancev. V sredo med večerno sv.
mašo bo naš duhovniški kandidat Damjan
Grlec obnovil redovne zaaobljube.
● V soboto na praznik Marijinega rojstva bosta
pri nas sv. maši ob 8. uri in zvečer. V Petrovčah
pa bo na ta praznik molitveni dan za duhovne
poklice. Ob 9. uri bo molitvena ura, ob 10h pa
škofova maša. Pridite, prosimo Gospoda, da
pošlje novih delavcev na svojo žetev.
● V atriju so na voljo Družina, Ognjišče in
Glasilo.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!!3.!9.!!
!!4.!9.!
!!5.!9.!!
!!8.!9.!
10.!9.!
11.!9.!
!

sre!anje"bralcev"Boje"besede!
sestanek"za"stare"birmancev!
zaobljube!Damjana!Grleca!
kofijski"dan"molitve"za!duhovne!poklice!
seja"PS!
za!etek"verou!nih"sre!anj!
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MIZA BOŽJE BESEDE
5!Mz!4,!1-2.6-8!
Psalm!15!
Jak!1,!17-18.21b-22.27!
Marko!7,!1-8.14-15.21-23

!

!

!

Ni!esar"ne"dodajajte"besedi,"
ki! vam! jo! zapovedujem,! in!
ni!esar"ji"ne"odvzemajte,"da!
boste! izpolnili! zapovedi!
Gospoda,!svojega!Boga.!
!

Po delu, še zlasti pred jedjo si umijemo roke.
Poznamo tudi obredno umivanje rok, ko ne
gre za vprašanje telesne higiene, ampak za
izražanje stanja našega duha. Pri umivanju
rok pri maši duhovnik moli: Gospod izmij
mojo krivdo in očisti me grehov, da bom
vredno obhajal svete skrivnosti. Jezus je
grajal zgolj zunanjo uporabo obrednih gest,
ki ne bi izražale notranjega odnosa. Človeka
okuži in omadežuje to, kar prihaja iz
njegove notranjosti: hudobne misli,
nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva,
pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdánost,
nevoščljivost, bogokletje, napuh.
Za notranjo čistost srca prosimo Gospoda!

Gospod,! kdo! bo! prebival! v!
tvojem"otoru?"Kdor"ne"obrekuje! s! svojim! jezikom! in!
ne" stori" blinjemu" ni!" slabega.!
!

S! krotkostjo! sprejmite! vsajeno"besedo,"ki"ima"mo!,"da"
rei" vae" due." Postanite"
uresni!evalci"besede"in"ne"le"
poslualci," ki" sami" sebe" varajo.!
!
To"ljudstvo"me"!asti"z"ustnicami,"a"njihovo"srce"je"dale!"
od! mene.! Zaman! mi! izkazujejo" !ast," ker" u!ijo" !loveki" nauk" in" zapovedi." Bojo"
zapoved" opu!ate" in" se"
drite"!lovekega"izro!ila.!
!!
!
!

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
IRSKA, 26. avgust – V Dublinu se je sklenilo 9. svetovno
srečanje družin, ki se ga je v
soboto in nedeljo udeležil tudi
papež Frančišek. To je bilo
njegovo 24. apostolsko potovanje. V soboto je na stadionu Croke Park dejal: »Le-po
je praznovati, saj nas to dela
bolj človeške in bolj kristjane.
Pomaga nam deliti veselje
nad tem, da vemo, da nas Jezus ljubi, nas spremlja v življenju in nas vsak dan bolj priteguje k sebi. Vsi smo tudi
družina v Kristusu razširjena
po vsem svetu. Starše je povabil, naj čimprej, ko je mogoče, dajo krstiti svoje otroke,
da bi 'postali del velike Božje
družine'. Ob krstu v otrokovo
srce vstopi Sveti Duh. Bog
želi, da bi bila vsaka družina
svetilnik, ki izžareva veselje
njegove ljubezni v svetu. Tridnevnega srečanja se je udeležilo 37 tisoč udeležencev,
82 tisoč jih je bilo navzočih ob
srečanju s papežem, na
sklepni nedeljski sv. maši v
parku Phoenix pa je bilo
okrog po milijona ljudi.

NEMČIJA

– 51 mladih med
18. in 28. letom iz Nemčije bo
septembra začelo prostovoljno delo v salezijanskih ustanovah po vsem svetu. Prostovoljci so se eno leto pripravljali na organiziranih seminarjih v Benedikbeuernu in
»Don Bosco Mission« v Bonnu. Odhajajo v Albanijo, Benin, Bolivijo, Črno goro, Gano, Indijo, Kolumbijo, na Kosovo, v Moldavijo, Ruando,
Zambijo in Togo.

POSLANICA OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA
Nekaj misli, ki jih je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore podal o vzgoji:
Dragi učenci! Ob začetku novega šolskega leta
vam želim vse dobro. Spodbujam vas, da se ne uči samo
vaša glava, ampak da to, kar vam bo povedano, vedno
presoja tudi srce. Učite se vedno bolj spoznavati, kaj je
dobro in kaj je slabo, kaj je pošteno in kaj je krivično,
kaj gradi in kaj podira. Zato vam priporočam, da se o
vsem naučenem pogovarjate s svojimi starši, ki vas
imajo radi in vam bodo prav zaradi tega pomagali rasti.
Dragi učitelji! Vaš poklic je eden najlepših na svetu
in zahvaljujem se vam, da ste se zanj odločili in ga
opravljate. Bolj bodite avtoriteta v etimološkem pomenu: tisti, ki uči, ki piše; torej tisti, ki svoje znanje in
svoje poglede piše v duha učencev. Ali še bolje, bodite
avtoriteta v smislu tistega, kar pomaga rasti.
Dragi starši! Svojim otrokom boste skušali dati kar
največ za življenje. Vem, da danes nekaj velja tisti, ki
ima čim več dejavnosti. To hlastanje po količini se je
preselilo tudi v našo skrb za vzgojo in izobraževanje
otrok. Čim več krožkov, čim več dejavnosti, ali njihovi
uspehi, ne pa oni sami. Naj vedno čutijo, da jih imate
radi zaradi njih samih in ne zaradi njihovih dosežkov.
Tudi na govorilnih urah in roditeljskih sestankih naj bo
to v ospredju: kako je z otrokom, kaj doživlja in kaj potrebuje, ne pa kakšne ocene je dosegel.
Vsem vam, učencem, učiteljem in staršem želim,
da bi se v novem šolskem letu predvsem veselili drug
drugega, da se boste lahko tudi skupaj veselili napredka. Vsem želim Božjega blagoslova in Marijinega
varstva.

URNIK VEROUČNIH SREČANJ
Veroučna srečanja dopolnjujejo versko vzgojo v
družini in je ne nadomeščajo. Zato ste v potek tega izobraževalnega procesa vključeni starši, bodisi s spremljanjem veroučne tvarine doma, bodisi z udeležbo na
sestankih staršev ali ob drugih priložnostih.

Nenadomestljivo pa je vsekakor pričevanje vere
staršev in udeležba pri nedeljski sv. maši.
Veroučne knjige in delovne zvezke boste lahko dobili pred veroukom in poravnali stroške zanje. Priporočamo se tudi za prispevek za kritje stroškov uporabe
prostorov. Prosimo, da to uredite v prvi polovici septembra, razen, če se drugače dogovorite s katehetom.

Veroučna srečanja bodo:
1. razred – sreda ob 17. uri
2. razred – sreda ob 16. uri
3. razred – sreda ob 16. uri
4. razred – sreda ob 17. uri
5. razred – torek ob 16. uri
6. razred – torek ob 15. uri
7. razred – četrtek ob 15. uri
8. razred – četrtek ob 16. uri
9. razred – torek ob 17. uri

URNIK MOLITVENEGA BOGOSLUŽJA
V naši kapeli velja nov urnik molitvenega bogoslužja ob delavnikih. Zjutraj se pripravljamo na
sv. mašo s hvalnicami, zahvaljujemo pa z rožnim
vencem. Ob večerih je rožni venec kot priprava,
večernice pa zahvala za mašo in opravljeno delo.
6.50
7.15
7.30
8.00

tiha molitev
hvalnice
sv. maša
rožni venec

18.00 rožni venec
18.30 sv. maša
19.10 večernice

ZA BLAGOSLOV pri vzgoji in izobraževanju
V nedeljo 9. septembra posebej vabljeni k sv.
maši za blagoslovljen začetek šolskega in veroučnega leta. S tem boste pred občestvom, zlasti pa
pred svojimi otroki pokazali, da niste prezrli Jezusovega vabila na evharistično slavje. Naj Jezus razsvetli naše misli, varuje na poti, oblikuje naša srca!

SVETNIKI v tem tednu
P Gregor Veliki, papež
T Rozalija, devica
S Mati Terezija, redovnica
Č Zaharija, prerok
P Regina, mučenka
S Rojstvo Device Marije

GREGOR VELIKI je bil rojen v
rimski plemiški družini okrog
leta 540. Njegovi spisi pričajo,
da si je pridobil temeljito izobrazbo in postal rimski prefekt:
bil je na čelu mestne uprave.
Kmalu se je odpovedal tej službi in svetu. S podedovanim
premoženjem je ustanovil šest
benediktinskih samostanov na
Siciliji in enega v svoji rojstni
hiši. Kar mu je ostalo premoženja, ga je razdelil med reveže, nato pa se pridružil menihom v domači hiši, a jim ni
maral biti predstojnik. Leta
590 je bil kljub izmikanju izbran in posvečen za rimskega
škofa. Takoj po nastopu papeške službe je Gregor kristjane
opozoril, naj ne zidajo na njegovo, ampak na Božjo moč.
Njegovo največje in najbolj
osebno delo je bilo misijonsko
delo na Britanskem otoku.
Zgodovinsko najvažnejši je bil
sklep, da je za misijonarje izbral benediktince. Priporočal
je blago misijonsko metodo, ki
so jo uporabljali blagovestniki
tudi med našimi predniki.

REGINA izvira iz Burgundije v
Franciji. Med bivanjem na deželi se je spoznala s kristjani in
se dala krstiti. Oče ji je izbral
ženina in zahteval, da se odpove krščanstvu. Neke noči je
zaslišala glas: »Bodi pogumna, ljubljena nevesta Jezusa
Kristusa! Umrla je leta 300.

