OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 1. do 7. 10. 2018
ponedeljek:
7.30 za + Terezijo Božič
za + Vinka Rebevška, greg.
18.30 za + Staneta Škornika

torek:
7.30 za + Marijo Plesnik
za + Vinka Rebevška, greg.
16.30 za + Leopolda Salobirja, pogr.

18.30 za + Petra Kračuna

sreda:
7.30 za + Marjeto Pahovnik
18.30 za + Vinka Rebevška, greg.

četrtek:
7.30 za + Franca Ferleža
za + Vinka Rebevška, greg.
18.30 za duhovne poklice in
beatifikacijo A. Majcna

petek:
7.30 za + dva Ludvika, Terezijo
in Hermana Krajnc
za + Vinka Rebevška, greg.
18.30 za + Angelo Pevec

sobota:
7.30 za + družino Lastovec
za + Vinka Rebevška, greg.
18.30 za + družino Mlakar

NEDELJA:
8.00 za + Marijo In Ivana Jelen
in sorodnike
za + Vinka Rebevška, greg.
10.00 za + starše Vodeb in Pajk
in za zdravje
Če rožni ven'c boš molil rad,
dobil boš milost vsakokrat.

● Jezus nas opozarja pred zlom pohujšanja, ko
nismo več luč in jo ugašamo tudi v soljudeh.
Zelo razširjen primer: Mnogi starši pohujšajo
otroke, ko jim pripravijo slovesni praznik
prvega obhajila, nato pa se z njimi več ne
zbirajo okrog evharistične mize ali ko postane
vse drugo bolj pomembno kot bogoslužje, ko
jih vozijo k verouku in ne k Jezusu, ko za Boga
in molitev ne najdejo več volje ali časa.
● Danes se spominjamo Božjega služabnika,
salezijanskega misijonarja Andreja Majcna, ki
je bil na ta dan rojen in odšel v večnost.
Priporočajmo se mu za trdno in živo vero, za
blagoslov pri vzgoji novih rodov, molimo za
njegovo beatifikacijo.
● Jutri se začne mesec rožnega venca. Obnova
in utrditev družinskega ognjišča se zgodi tudi
po tej družinski molitvi. Preizkušeno učinkovito sredstvo. Vabljeni tudi k molitvi v kapeli.
● Petek je prvi v mesecu in obenem začetek
devetdnevnice pred prejemom zakramenta
sv. birme. Birmanci se zberejo vsak večer ob
18. uri, starši, botri in drugi pa vabljeni k sv.
maši ob 18.30.
● Prihodnjo nedeljo bo ob 11. uri sv. maša pri
pomniku trpljenja v Bukovžlaku. Pri maši bo
pel naš mešani zbor. Pridružite se!
● V atriju sta na voljo Družina, nova številka
Ognjišča in Glasilo.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!
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26. nedelja med letom
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MIZA BOŽJE BESEDE
4!Mz!11,!25-29!
Psalm!19!
Jak!5,!1-6!
Marko!9,!38-43.47-48!
!
!

Mojzes je rekel: »Ko bi se
le vse Gospodovo ljudstvo
spremenilo v preroke! Da
bi Gospod dal nadnje
svojega duha!«
Gospodova postava je
popolna, poživlja dušo;
Simboli kažejo na resničnost v ozadju.
Go-spodovo pričevanje je
Kozarec vode je tista najosnovnejša gesta, s zanesljivo, nevednega dela
katero vsak lahko ponudi pomoč, izkaže
modrega.
gostoljubnost in dobroto. In plačilo ali
Bogataši, razjokajte se in
napitnina za tako dejanje? Najprej gre za tarnajte zaradi nesreč, ki
notranje zadovoljstvo, za potrditev svojega prihajajo nad vas. Vaše
človekoljubja. Ta občutek je človeku potre- bogastvo je preperelo.
ben za ohranjanje socialnega čuta. Gre pa Kdor vam da piti kozarec
vode zaradi imena, ker ste
tudi za bogoljubno dejanje, saj pravi Gospod, da s tem izkažemo pozornost njemu: Kristusovi, zagotovo ne bo
Kar ste storili kateremu teh mojih malih, ste izgubil plačila. Kdor
pohujša enega od teh malih,
meni storili. To še posebej velja za medse- ki verujejo vame, bi bilo
bojno duhovno pomoč. Njegovo povračilo je bolje zanj, da bi mu obesili
veselje v Božjem kraljestvu. V malem si bil mlinski kamen na vrat in ga
vrgli v morje.
zvest, čez veliko te bom postavil.

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
LITVA, LATVIJA, ESTONIJA, 22. – 25. september – V
teh treh državah so z navdušenjem sprejeli papeža Frančiška, ki jih je s svojim obiskom utrdil v narodni in duhovni istovetnosti. V njihovi
stoletni zgodovini so bili žrtve
nacističnega in komunističnega nasilja, mladi rod je bil
več desetletij podvržen načrtni ateizaciji. Prisrčno je bilo
srečanje z mladimi, z ostarelimi, slovesnih sv. maš se je
udeležilo veliko ljudi, odmevno je bilo ekumensko bogoslužje v luteranski cerkvi,
spomnili pa so se tudi obletnice nacističnega nasilja nad
Judi. Papež je vse povabill k
ohranjanju svobode in duhovnih korenin, k soodgovornemu delu za domovino, k
ljubezni do sočloveka.

VATIKAN,

22. septembra Izjava kardinala Parolina, državnega tajnika Svetega sedeža: »Podpis začasnega
sporazuma med Svetim sedežem in Ljudsko republiko
Kitajsko glede imenovanja
škofov ima velik pomen predvsem za življenje katoliške
Cerkve na Kitajskem ter za
dialog med Svetim sedežem
in civilnimi oblastmi v tej državi, pa tudi za utrditev obzorja miru.« Cilj Svetega sedeža je pomagati krajevnim
Cerkvam, da bodo imele pogoje večje svobode, samostojnosti in organiziranja, da
se bodo lahko posvetile poslanstvu oznanjanja evangelija in bodo tako prispevale k
celostnemu razvoju osebe in
družbe.

DEVETDNEVNA PRIPRAVA NA PREJEM
ZAKRAMENTA SV. BIRME
V naši župniji smo v močnem in privilegiranem času Svetega Duha. Naši mladi kristjani
bodo 14. t. m. potrjeni za življenje po veri. Čeprav nas izkušnja
prepričuje, da je ta korak za
mnoge začetek oddaljevanja od
skupnosti in Cerkve, moramo
biti gotovi, da Bog svoje darove
daje tako, da bodo v svojem
času, če smo zanje odprti, obrodili tudi sadove.
Ob spominu na prve binkošti, na katere so se
pripravljali apostoli z Marijo, tudi mi vabimo vse, ki
bi radi podprli te mlade ljudi, da se nam pridružite v
birmski devetdnevnici od petka 5. oktobra pri sv.
mašah ob 18.30. Vsekakor ste najbolj vabljene družine birmancev, botri in prijatelji.

SINODA MLADIH 2018
V tem tednu se bo v Vatikanu pričela sinoda mladih, ki bo potekala od 3. do 28. oktobra. Sinoda je zbor
škofov s celega sveta, ki pomagajo svetemu očetu s posvetom o pomembnih vprašanjih, s katerimi se sooča
Cerkev, da bi ta ohranila nauk in okrepila notranji red.
Namen tokratne sinode je spremljati mlade na
njihovi pomembni poti k odraslosti, da bi preko razločevanja odkrili načrt za svoje življenje in ga uresničili z
veseljem, bili odprti za srečanje z Bogom in bližnjimi in
dejavno sodelovali pri izgradnji Cerkve in družbe. Slovenijo bo na sinodi zastopal mariborski nadškof metropolit mag. Alojzij Cvikl DJ.
Podprimo to dejanje vse Cerkve z molitvijo in z novim upanjem za mlade v Cerkvi, da bi znali še bolj tesno
slediti Kristusu in za mlade zunaj Cerkve, da bi našli pot
v očetovski objem Boga Očeta in se vrnili nazaj v Cerkev.

ROŽNI VENEC

SVETNIKI v tem tednu

Ta molitev je po besedah papeža sv. Janeza
Pavla II. molitev za mir in družine. Marija je v Fatimi naročila moliti rožni venec za končanje morije
1. svetovne vojne. Družine, ta osnovna celica družbe in Cerkve, je marsikje zelo razrahljana ali celo
propada. Ponovna uvedba rožnega venca v naše
družine bo učinkovita pomoč, da bodo družine
ostale skupaj in zajezile uničujoče posledice krize
našega časa. S to molitvijo ta mesec podprimo tudi
naše birmance in sinodo škofov o mladih. Več o
molitvi najdete na spletu, če vtipkate molitev rožnega venca, na youtubu pa dobite tudi posnetke.

P Terezija Deteta Jezusa, red.
T Angeli varuhi
S Gerard, opat
Č Frančišek Asiški, redovni ust.
P Marija Favstina, redovnica
S Bruno, ust. kartuzijanov

HUDIJA JE ZAKON
Vzgojne enote, ki delujemo v okviru Don
Boskovega centra Celje, vabimo vse ljudi dobre volje
na že tradicionalno prireditev Hudija je zakon –
enajstič s sloganom “Zdrav duh v zdravem telesu”,
ki bo potekala v soboto, 6. oktobra 2018, od 9.30 do
17.30 ure na zunanjih površinah in v notranjih prostorih našega centra.
S prireditvijo želimo prispevati k osveščanju
otrok, mladih in starejših za kvalitetnejše življenje,
kamor nedvomno sodijo vrednote športa, gibanja,
zdravja, ekologije, zdrave prehrane in medsebojnega
razumevanja. S prireditvijo želimo spodbuditi medgeneracijski, medkulturni in medetnični dialog ter
povezovanje. Želimo si, da bi otroci preživeli dan
skupaj s starši in starimi starši, da bi se mladi lahko
družili s starejšimi, da bi se starejši imeli priložnost
učiti od mlajših in obratno.
Med prireditvijo bosta potekala turnirja v malem
nogometu in košarki, na voljo bodo različne ustvarjalne delavnice, na stojnicah pa se bodo predstavila
okoliška društva in lokalni pridelovalci domačih dobrot. Pripravljamo tudi pester kulturni in zabavni program s plesnimi nastopi in živo glasbo. Za jedačo in
pijačo bo poskrbljeno.

TEREZIJA Deteta Jezusa je
bila rojena leta 1873 kot deveti
otrok v družini Martin. Ker sta
bili dve njeni sestri že redovnici, si je tudi sama želela v samostan. Ker je bila še premlada, se je v tej prošnji obrnila tudi na papeža. Postala je
karmeličanka pri petnajstih letih, bila tudi voditeljica novink.
»Moj Bog! Želim te ljubiti in narediti, da te ljubijo tudi drugi,«
je bila njena pogosta molitev.
Zbolela je za jetiko in se od
tega življenja poslovila leta
1897. »Svoje bivanje v nebesih bom izkoristila za to, da
naredim čim več dobrega na
zemlji,« je obljubila. Leto dni
po smrti so bili objavljeni njeni
zapiski – slovita Povest duše.
Glavna misel te knjige je: k
Bogu pridemo po poti duhovnega otroštva. Za svetnico in
glavno zavetnico misijonov je
bila razglašena leta 1925. Njej
je posvečena cerkev na Kodeljevem v Ljubljani.

BRUNO je gotovo ena velikih
osebnosti 11. stoletja. Rojen
je bil v Kölnu, postal sposoben
duhovnik, župnik in kanonik.
Vleklo ga je v samoto, ki jo je
našel v 1000 m visoki dolini
Chartreuse v Franciji. Tam je
ustanovil strogi kontemplativni
red kartuzijanov. Umrl je leta
1101. Kartuzijani imajo svoj
samostan v Pleterjah na Dolenjskem, nekoč tudi v Žičah.

