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SVETE MAŠE
od 3. do 9. 9. 2018
ponedeljek:

7.30 za + P
T
, greg.
18.30 za + Franca Kunsta

torek:
7.30 za + Rajmunda Prodnika
18.30
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T
, greg.

N
V

B
B

G
J
B

D

sreda:
7.30 za + Franca Vavdija
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T
, greg.
18.30
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B
P

četrtek
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, greg.

petek:
7.30
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, greg.

18.30 za
kristjane

sobota:
7.30
18.30
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B
greg.

NEDELJA:
8.00 za + Julijano in Karla
T
O
P
T
greg.
10.00 za
M

Pridi Sveti Duh, napolni srca
ogenj svoje ljubezni.
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9. 9. 2018

ŽPS Z
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M
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23. nedelja med letom

Leto XIV

36

MIZA BOŽJE BESEDE
Izaija 35, 4-7a
Psalm 146
Jak 2, 1-5
Marko 7, 31-37

P
S

Recíte njim ki so plahega
srca Bódite močni nikar
se ne bojte Glejte vaš Bog
Tedaj bodo spregledale oči
slepih, gluhim se bodo
odprla ušesa

G

NAPOVEDNI KOLEDAR
10. 9. seja ŽPS
11. 9. začetek veroučnih srečanj
14.-16. 9. duhovni vikend za birmance
20.tridnevnica pred Slomškovo nedeljo
23. 9. slovesno praznovanje farnega zavetnika
24. 9. praznik Antona Martina Slomška
25.spoved veroučencev
30. 9. obletnica smrti b. sl. Andreja Majcna

URNIK VEROUČNIH SREČANJ
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
uri
8. razred četrtek ob
uri
9. razred torek ob 17. uri

Videti in slišati kakšna blagodat Jezus je
vzkliknil Srečne vaše oči ki vidijo in ušesa
ki slišijo To sposobnost moramo nadvse
ceniti, varovati in prav uporabljati občudovati lepoto stvarstva, prepoznavati ljudi in
stvari, prisluhniti simfoniji narave in sporočilu človeške besede Z duhovnimi čutili
zaznavamo za temi zunanjimi podobami in
glasovi Bo jo bli ino Gospodovo besedo in
njegov milostni dotik. Zakramentalna
opravila, ko prejmemo nevidno milost, se
podeljujejo na viden in slišen način.

Hvali moja duša Gospoda
Gospod daje kruha lačnim
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične

Ali ni Bog izbral tistih, ki so
revni na svetu, da so bogati
v veri in dediči kraljestva
ki ga je obljubil vsem, ki ga
ljubijo?
Jezus je vzel gluhonemega
od mno ice mu vtaknil
prste v njegova ušesa in se
mu s slino dotaknil jezika;
pogledal je v nebo, zavzdihnil in mu rekel Efeta to je Odpri se

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
VATIKAN – V teh dneh se na
'uradnem' obisku mudijo škofje iz Sudana in Južnega Sudana, ki so se srečali tudi s
papežem Frančiškom. Položaj kristjanov v Sudanu je
zelo zahteven, predstavljajo
približno 5% prebivalstva,
skoraj 3% je katoličanov. Več
kot 90% Sudancev je muslimanov, v veliki večini sunitov.
Islam je uradna religija v državi in v 80-ih letih prejšnjega
stoletja je vlada uvedla šariatsko pravo, ki velja tudi za nemuslimane. Še naprej beležijo prisilna spreobračanja v
islam, medtem ko so spreobračanja iz islama v druge
vere kaznovana tudi s smrtjo.
V Južnem Sudanu je več kot
polovica prebivalcev kristjanov. Glede na statistične podatke za leto 2016 je katoličanov 52%. Začasna ustava države izrecno priznava enakost med veroizpovedmi in
svobodo bogočastja. Cerkev
v Sudanu in Južnem Sudanu
se sooča z mnogimi izzivi,
med njimi je najpomembnejši
prizadevanje za mir in spravo. Cerkev nudi humanitarno
pomoč več milijonom beguncem, ki so v letih konfliktov
zapustili svoje domove.

KOŠICE,

1. september – V
tem slovaškem mestu je bila
razglašena za blaženo Anna
Kolesarova. Kot 16-letno dekle se je novembra 1944
uprla pijanemu ruskemu vojaku, ki jo je hotel posiliti, in jo
nato ustrelil. Kardinal Becciu
je v govoru ostro obsodil vsako obliko nasilja nad ženskami, tudi v vojni.

40-DNEVNA PRIPRAVA NA SV. BIRMO
4. septembra se je začela 40-dnevna priprava na
prihod Svetega Duha nad naše mlade kristjane, ki ga
bodo prejeli v zakramentu svete birme. To je čas milosti
za kandidate, njihove družine, botre in vso župnijo. V
tem času se bodo birmanci zbirali pri katehezi v skupinah in pri nedeljski sv. maši, odšli bodo na birmanski
duhovni vikend, opravili bodo devetdnevnico, osebno
brali Jezusov evangelij, utrjevali svoje znanje in več molili.
Temu programu se bodo pridružile njihove družine, podprli pa jih bomo tudi vsi župljani. Vsak naj vsak
dan zmoli zanje molitev Pridi Sveti Duh, oziroma Očenaš in Zdrava Marija. Ko boste ob nedeljah pri sv. maši,
jih z živo vero priporočite Jezusu in Mariji. Upam, da bo
kdo naročil tudi sv. mašo zanje. Ti mladi bodo čez kakšno desetletje hrbtenica krščanske skupnosti. Kako pomembno, da bodo zdravi in močni v veri.

BLAGOSLOVNA MOLITEV
na začetku šolskega in veroučnega leta
- na katehetsko nedeljo 9. septembra 2018
Molimo. Gospod Jezus Kristus, prijatelj otrok
in mladih, ozri se na tukaj zbrane učence, dijake in
študente in jih obilno blago+slovi. Blagoslovi tudi
njihove šolske, študijske in veroučne potrebščine.
Tvoja sveta Mati Marija, sveti angeli varuhi in njihovi sveti krstni zavetniki naj jih spremljajo in varujejo na poti v šolo, na predavanja, treninge,
druge dejavnosti ter k verouku in nazaj domov.
S svojim svetim blago+slovom podpiraj tudi
starše, učitelje, profesorje, trenerje in katehete, ki
si prizadevajo za dobro otrok in mladine. Vsem dajaj moči, da bodo z veseljem poglabljali svoje splošno in versko znanje, da bodo spoznali pot, po kateri naj hodijo za teboj. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

PRAZNIK FARNEGA ZAVETNIKA

SVETNIKI v tem tednu

Vsaka župnija je izročena varstvu enega nebeškega zavetnika ali posvečena skrivnostim odrešenja. Naše mlado župnijsko
občestvo je izročeno v varstvo škofa Antona Martina
Slomška, ki goduje 24. septembra. Slovesno praznovanje bomo letos imeli v
nedeljo, dan pred tem, nanj pa se bomo pripravljali s
tridnevnico.
Pomen praznovanja je trojen. Najprej si znova
predstavimo njegovo življenjsko pot od kaplana, župnika, vzgojitelja bogoslovcev in škofa. Bil je zavzet
duhovni in narodni buditelj. Mnoge njegove pridige
odsevajo razmere tedanjega časa, skrb za blagor slovenskega naroda. Vredno je seči po njegovih pastirskih pismih še danes. Ob Slomškovem pogrebu so
ljudje govorili: umrl je svetnik. Cerkev je to slovesno
potrdila ob obisku papeža svetnika Janeza Pavla II.
19. septembra 1999 v Mariboru. Odslej se mu priporočamo kot zavetniku škofije, posebej pa naše župnije, ki se imenuje po njem. Pomemben vidik praznovanja je tudi naše druženje. Če se v družini radi zberete na kakšnem praznovanju sorodniki in prijatelji,
velja to tudi za župnijo, kateri pripadamo kot Božji
otroci in Jezusovi bratje in sestre. Tako nas namreč
On imenuje, ko poslušamo njegovo besedo in po njej
živimo.
V nedeljo 23. septembra zanesljivo računajte z
udeležbo pri praznični sv. maši, ki jo bo vodil novi
predstojnik slovenskih salezijancev mag. Marko Košnik. Po maši bo druženje in klepet na dvorišču ob
dobrotah, ki jih boste pripravili za to slovesnost. Povabite torej na to slovesnost in na svoje kosilo koga
od svojih sorodnikov in prijateljev.

P Nikolaj Toletinski, spokornik
T Bonaventura, redovnik
S Marijino ime
Č Janez Zlatousti, škof
P Povišanje sv. križa
S Žalostna Mati Božja

JANEZU KRIZOSTOMU upravičeno pripada vzdevek »Zlatousti«, saj velja za največjega
govornika Cerkve vseh časov.
Rodil se je v Antiohiji okoli leta
346. Sprva je kot menih živel
strogo asketsko življenje, pozneje pa se je zaradi bolezni vrniL v Antiohijo. Tu je kmalu zaslovel kot pridigar po vsem bizantinskem cesarstvu. Cesar
ga je z zvijačo zvabil v Carigrad in ga dal posvetiti za
škofa. S tem je nad Janeza
spravil sovraštvo aleksandrijskega patriarha Teofila. Ta ga
je po raznih spletkah in lažnih
obsodbah tako onemogočil,
da je Janez Zlatousti po hudem pomanjkanju in duševnih
mukah ter zaradi velikih naporov umrl v izgnanstvu leta 407.
Najbolj znane so gotovo njegove knjige o duhovništvu, v
katerih opisuje visoko čast duhovniškega stanu ter veliko
odgovornost in dolžnost, da
duhovnik stremi po popolnosti.
Čudovito lepa je njegova liturgija; zlasti liturgične molitve.

MARIJINO IME je kakor podoba, piše France Ušeničnik.
Podobo Matere božje krasimo
s cvetjem in prižigamo lučko
pred Njo, ki nam jo podoba
predstavlja. Prav zato pa častimo tudi ime Marijino: izgovarjamo ga s spoštovanjem,
kličemo ga z zaupanjem, slavimo ga v pesmih in molitvi.

