OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 5. do 11. 2. 2018
7.30 za + Ludvika Krajnca, greg.
18.30 za + Blaža Potočnika in
sorodnike

torek:
7.30 za + Toneta Mlačnika
za + Ludvika Krajnca, greg.
18.30 za +

sreda:
7.30 za + Stanka Pečovnika
za + Ludvika Krajnca, greg.
18.30 za + Ivanko Plevčak

četrtek:
7.30 za + Ludvika Krajnca, greg.
18.30 za + starše Ulaga

petek:
7.30 za + Ludvika Krajnca, greg.
18.30 za + Karla Velenška in
starše

sobota:
7.30 na čast Lurški MB za bolnike
10.30 za zlatoporočenca
18.30 za + Ludvika Krajnca, greg.

NEDELJA:
8.00 za žive in + župljane
za + Ludvika Krajnca, greg.
10.00 za + Miloša Drea
Molitev pred jedjo
Blagoslovi, Gospod, to hrano,
pripravljeno iz sadov tvojega
stvarstva, da se bosta po njej
utrjevala moč, zdravje in veselje.
Blagoslovi našo družino, da bo v
njej soglasje, saj si nas poklical k
medsebojni edinosti.

● Svetopisemski Job in vsak trpeči človek si na novo
postavi koordinate življenja in pomisli: Na kateri
točki sem v odnosu z Bogom in kako in kje sem s
svojimi bližnjimi? Zakaj trpljenje? Bog se nas
dotika s svojo dobroto in milostjo na nešteto
načinov. Takrat najbolje prepoznam v kom je
ljubezen resnična.
● Iskren Bog povrni za današnjo nabirko, oziroma
ofer, ki je namenjen enako kot darovi na Svečnico
za sveče, bogoslužje in razsvetljavo. Bog Vam obilo
povrni vašo velikodušnost.

4. 2. 2018

5. nedelja med letom

● V sredo ob 16. uri bo v dvorani Doma Sv. Jožefa
akademija ob slovenskem kulturnem prazniku.
● V četrtek zaradi kulturnega praznika ni verouka.
● V atriju je na voljo župnijsko Glasilo, nova številka
Ognjišča in Družine.

NAPOVEDNI KOLEDAR
6. 2. sestanek starši veroučencev 3. razreda
12. 2. seja ŽPS
14. 2. pepelnica – strogi post
sestanek starši veroučencev 8. razreda
16. 2. križev pot
18. 2. 1. postna nedelja – pred jutranjo mašo
bo namesto rožnega venca križev pot
23. 2. križev pot
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MIZA BOŽJE BESEDE
Job 7, 1-4.6-7

Psalm 147
1 Kor 9, 16-19.22-23

● V arhivu Radia Slovenija najdete posnetek sv.
maše, ki smo jo preteklo nedeljo obhajali tu v naši
kapeli. Vredno je znova prisluhniti pridigi voditelju
bogoslužja dr. Janezu Vodičarju. Po-vezava na
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prenos-mase-inevangelicanskega-bogosluzja/174516521
● V torek ob 18. uri vabljeni na sestanek starši
veroučencev 3. razreda, da se domenimo za čas in
način priprave otrok na prvo sv. spoved in sv.
obhajilo.

Leto XIV. št.

Marko 1, 29-39

Kdo od nas si ne bi želel sposobnosti, da bi z
dotikom kot Jezus pregnal glavobol, vročico
ali kakšno drugo bolezensko stanje. Vendar
ali ni vsak ljubeč pogled, vsako dejanje
pozornosti in pomoči tisto, s čimer bolnemu
izkažemo ljubezen, nežno bližino, prižgemo
upanje in podarimo notranji mir. Jezus se je
za svoja čudežna dela zahvaljeval svojemu
Očetu, umaknil se je v molitev. Ali ni to zgled
za nas. Po srečanju s človekom v težavi in
stiski, v duševni ali telesni bolezni se podajmo
v tiho kamrico svojega srca, kličimo Boga na
pomoč, ali pojdimo zaupno v evharistično
dvorano in na oltar položimo svojo zaskrbljenost in upanje, da nas bo Gospod poživil.
Nesimo Božji blagoslov in mir vsem trpečim.

Job je rekel: »Mar ni človek najemnik na zemlji?
Odmerjeni so mi meseci,
polni gorja, dodeljene so
mi noči, polne trpljenja.
Spomni se, da je moje
življenje le dih.
O Gospod ozdravlja potrte v srcu in obvezuje
njihove rane. Naš Gospod
je silen v moči, njegova
modrost je neizmerna.
Vse delam zaradi evangelija, da bi bil tudi sam
deležen njegovih obljub.
Vse mesto se je zbralo. In
ozdrávil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih
duhov. Jezus je zjutraj
zgodaj vstal, se odpravil na
samoten kraj in tam molil.

IZ ŽIVLJENJA CERKVE

Iz papeževe kateheze o sv. maši:

PERU

BOGOSLUŽNI DIALOG

– Papež Frančišek je
med svojim obiskom v tej deželi krstil 15-letno dekle Danielo, ki je zbolela za cerebralno paralizo. Prostovoljke
so z njo čakale ure in ure na
ugodno priložnost za srečanje s papežem. Pomagala jim
je varnostnica, ki je deklici
preskrbela prostor v prvi vrsti.
Ko jo je papež zagledal je prišel k njej, jo vprašal za bolezen in se zanimal za starše.
Prostovoljka je povedala, da
je sirota in da še ni bila krščena. Papež je prosil za
vodo in jo krstil.

VATIKAN,

27. januar – V
dvorani Pavla VI. je papež
sprejel in pozdravil nad 7000
članov Rdečega križa Italije.
Zahvalil se jim je za neprecenljivo delo v korist ubogim
in potrebnim. Poudaril je pomen prostovoljstva, saj spominja na evangeljski lik »dobrega Samarijana«. Dejal je
še, da je Rdeči križ del mednarodne mreže, ki je potrebna za razumevanje, prijateljstvo, sodelovanje in mir
med narodi.

RIM, 28. januar – To nedeljo
popoldne je papež obiskal grškokatoliško cerkev sv. Sofije
in vernike ukrajinske skupnosti. Skupaj so molili za mir v
njihovi domovini Ukrajini.
Spomnil se je njihovih škofov,
ki jih je osebno poznal in so
pokopani v kripti cerkve. Posebej je pohvalil ukrajinske
žene, ki v Rimu delajo kot varuške, skrbijo za otroke ali
ostarele. Spodbudil je vse,
naj se radi srečujejo v župniji.

Duhovnik po skupnem znamenju križa pozdravi z bogoslužnim pozdravom: »Gospod z vami«, ali s podobnim pozdravom, kar nekaj jih je
namreč, in občestvo odgovori: »In s tvojim duhom.«
Smo v dialogu, smo na začetku maše in moramo pomisliti na pomen gest in besed. Vstopamo namreč v
simfonijo, v kateri odmevajo različni odtenki glasov,
vključno s tišino, z namenom ustvariti 'skladnost' med
vsemi udeleženci in prepoznati, da nas vodi k skupnemu cilju edini Duh. Dejansko duhovnikov pozdrav
ter odgovor ljudstva razodevata skrivnost zbrane
Cerkve. S tem se izrazi ista vera in vzajemna želja, da
smo z Gospodom in da živimo v edinosti z vso skupnostjo.
To simfonijo molitve skušamo doseči, kajti po
tem se začne trenutek, ki se nas zelo tiče, saj nas tisti,
ki vodi, povabi priznati lastne grehe. Vsi smo grešniki.
Ne vem, morda kdo med vami ni … Če kdo ni, prosim,
naj dvigne roko tako, da bomo vsi videli. Toda ni nobene dvignjene roke. Imate pravo vero. Vsi smo grešniki in zaradi tega na začetku maše prosimo odpuščanje. To se imenuje kesanje. Ne gre zato, da pomislimo na storjene grehe, ampak veliko več, gre za povabilo, da izpovemo z vso ponižnostjo in iskrenostjo,
kot cestninar v templju, pred Bogom in pred skupnostjo, pred brati in sestrami, da smo grešniki. Če evharistija v resnici ponavzoči velikonočno skrivnost, torej
Kristusov prehod iz smrti v življenje, je prvo kar moramo storiti, da prepoznamo v katerih smrtnih situacijah smo, da bomo lahko z njim vstali v novo življenje. To nam da razumeti, kako pomembno je kesanje.
Zato se bomo vrnili k temu argumentu tudi med naslednjo katehezo. Korak za korakom gremo naprej pri
razlagi maše. Prosim pa vas, dobro naučite otroke delati znamenje križa.

MAJCNOVA HIŠA NA RAKOVNIKU
Rakovniški grad v Ljubljani je pred 117 leti postal
prvo domovanje don Boskovih salezijancev v Sloveniji. Kasneje so se tam dograjevale stavbe za bivanje
in šolanje dijakov, bogoslovcev, zrasla pa je tudi cerkev Marije Pomočnice. Po vojni je bila večina stavb
odvzetih, pred desetletji pa vrnjene v zelo slabem,
skoraj neuporabnem stanju. Postopamo so ti objekti
dobivali novo podobo in vsebino.
Kdor je zadnja leta prišel na Rakovnik, je opazil
obsežno gradbišče. Na mestu nekdanjega Salezijanskega zavoda je zdaj zgrajena nova stavba, poimenovana po Božjem služabniku Andreju Majcnu, ki je tu
bival zadnjih 20 let. To Majcnovo hišo, v kateri bodo
prostori za dijaški dom, Salezijansko knjižnico Rakovnik in redovno skupnost, je na don Boskov praznik 31.
januarja blagoslovil predstojnik slovenskih salezijancev mag. Janez Potočnik. Več o tem najdete v Družini
in reviji Don Bosko.

DAN BOLNIKOV
Prihodnjo nedeljo je god Lurške Matere Božje in
svetovni dan bolnikov. V času bolezni se med zdravimi in bolniki ustvari poseben odnos. Tudi med Jezusom, ki je trpel na križu, in njegovo materjo se je zgodila nova resničnost: Mariji je bila zaupana skrb za potujočo Cerkev, učencu Janezu pa zagotovljeno Njeno
varstvo. Za Marijo kot Gospodovo deklo se je začela
nova pot podaritve. Jezus je do bolnikov bil posebno
čuteč. Zato je dal Cerkvi tudi svojo ozdravljajočo moč:
»Na bolnike bodo roke polagali in ti bodo ozdraveli.«
Ne pozabimo na izjemno močan zakrament bolniškega maziljenja, ki ga omogočimo bolnim in onemoglim.

REDOVNICE IN REDOVNIKI PRI NAS
Na Svečnico se nas je pri maši škofa Stanislava v naši
kapeli zbralo nad 40 duhovnikov, sester in bratov.

SVETNIKI v tem tednu
P Agata, mučenka
T Pavel Miki in japon. mučenci
S Pij IX., papež
Č Hieronim Emiliani, vzgojitelj
P Apolonija, mučenka
S Sholastika, devica

Agata

je ime svetnice, device iz Catanije na Siciliji, ki je
umrla mučeniške smrti leta
251. Odrezali so ji prsi, zato
so jo v baroku upodabljali s
skledo, v kateri leži dvoje
prsi. V ljudski predstavi sta to
dva hlebčka. Je zavetnica
mesta Catanije na Siciliji. V
Nemčiji častijo sv. Agato kot
krušno svetnico in na njen
god – Agatino – delijo med
vernike blagoslovljene kruhke, ki se imenujejo Agatini
hlebčki.

Hieronim Emiliani je bil doma v Benetkah. Nameraval
se je posvetiti vojaški službi,
a je po nekem porazu to misel
opustil. Leta 1518, ko mu je
bilo 32 let, je bil posvečen v
duhovnika. Ko sta malo kasneje tod pustošili lakota in
kuga, je Hieronim vse svoje
imetje razdal potrebnim, sam
pa je negoval bolnike, ponoči
pokopaval mrliče, dokler ni
staknil pegavice. Ta bolezen
je bila kakor noviciat za njegovo hrepenenje po krščanski popolnosti. Ko je ozdravel, se je odpovedal vsemu
premoženju in se posvetil
samo službi revežev, zlasti
sirotam brez staršev. Ustanavljal je sirotišnice, skrbel je
za izgubljena dekleta, negoval bolnike. Njegov zgled je
pritegnil še druge in jih povezal v versko bratovščino.

