OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 7. do 13. 5. 2018

● Jezusova oporoka je strnjena v nekaj stavkih
današnjega evangelija: izpolnjevati zapovedi in
ostati v njegovi ljubezni, če hočemo ohraniti mir in
veselje. Kdor si za to prizadeva, je njegov prijatelj,
ki bo storil veliko dobrega. – Bog povrni za darove
pri ofru za 'Grozdetov oltar'.

ponedeljek:

● Ministrantom in vsem, ki se priporočate sv.
Dominiku Saviu, želimo lep praznik in njegovo
izdatno pomoč pri apostolskem delu in v prizadevanju za svetost.
torek:
● Lepo vabljeni k šmarničnim srečanjem. Pri sv.
7.30 za + Franca Vavdija
za + Justino in Štefana Strašek
mašah je šmarnično branje za odrasle o fatimskih
18.30 za + Angelo, Maksa in
pastirčkih, ob 18. uri pa so šmarnice za otroke o
Mirka Skamen
misijonarju Frideriku Baragi. Otroci imajo po
sreda:
šmarnicah še skupno igro. Na Prekorju so
7.30 za + Berto Jež
šmarnice ob 19.30.
za + Justino in Štefana Strašek
● Jutri ob 19.10 bo seja ŽPS, na kateri bomo med
18.30 za + iz družine Lipar
drugim spregovorili tudi o botrih.
četrtek: G. VNEBOHOD
● V četrtek bo praznik Jezusovega vnebohoda. Sv.
8.00 za + Štefana Volaska
maši bosta ob 8. uri in ob 18.30. Od četrtka do
18.30 za + Justino in Štefana Strašek
sobote bomo opravljali tridnevnico v čast bl.
za + družini Krajnc in Ocvirk
Alojziju Grozdetu v pripravi na sprejem njegovih
petek:
relikvij. V četrtek bodo sodelovali veroučenci, v
7.30 za + Justino in Štefana Strašek
petek mladina, v soboto pa odrasli sodelavci.
18.30 za + Ivanko Plevčak
sobota:
● Prihodnjo nedeljo obhajamo obletnico ustano7.30 za + Justino in Štefana Strašek
vitve naše župnije in Marijanski romarski shod.
18.30 za + Ivanko Vidergar
Priporočamo se za pecivo pri agapah. Zaradi
NEDELJA:
osrednje popoldanske slovesnosti jutranje maše
Pozor! Ob 8.00 ni sv. maše!
ne bo. Več o prazniku je na notranji strani Glasila.
7.30 za + Justino in Štefana
Strašek, greg.
18.30 za + Avguština Požeka

10.00 za žive in + župljane
15.00 za + Justino in Štefana Strašek

NAPOVEDNI KOLEDAR

Na svetu večje ni ljubezni, kot če
nekdo življenje da za svetle, čiste
ideale, za vero v večnega Boga.
Zdaj vsi molimo za rod slovenski,
ki v tebi, Lojze, zgled ima.
Kot ti naj hodi po pravi poti
mladina naša do Boga.

7. 5. seja ŽPS
10. 5. Gospodov vnebohod
10.-12.4. tridnevnica pred 'prihodom' relikvij
13. 5. romarski shod Marije Pomočnice
sprejem relikvij bl. Alojzija Grozdeta
20. 5. binkošti – praznik Svetega Duha
27. 5. prvo sv. obhajilo, romanje na Rakovnik

6. 5. 2018

6. velikonočna nedelja
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MIZA BOŽJE BESEDE
Apd 10,25-26.34-35.44-48

Psalm 98
1 Janezovo pismo 4, 7-10
Janez 15, 9-17

Peter je spregovóril: »Zdaj
v resnici razumem, da Bog
ne gleda na osebo, temveč
mu je v vsakem narodu
všeč tisti, ki se ga boji in
pravično ravna.« Prišel je
Sveti Duh nad vse, ki so
poslušali besedo.

Jezus ni brez razloga predstavil otroško dušo
kot najbolj odprto in pripravno za vstop v
Božje kraljestvo. Iskrenost, čistost, zaupanje
in pristnost so lastnosti, ki nam odraslim
pogosto manjkajo. Tak odprt mladenič je bil
gotovo sv. Dominik Savio, v katerem je don
Bosko občudoval kaj vse je Božja milost v
njem storila. Podobno bi lahko rekli za sv.
Marijo Goretti, sv. Stanislava, bl. Alojzija
Grozdeta in druge. Postali so iskreni Jezusovi
prijatelji in apostoli vrstnikov. Cvetovi svetosti
poganjajo tudi danes v srcu mnogih mladih.
Zaupajmo jim, kakor jim zaupa Jezus. Na njih
bo stala Cerkev prihodnosti.

Gospod je dal spoznati
svoje odrešenje, narodom
razodel svojo pravičnost.
Ljubímo se med seboj, ker
je ljubezen od Boga in ker
je vsak, ki ljubi, iz Boga
rojen in Boga pozna.
Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel
vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene
izvolili, ampak sem jaz vas
izvôlil in vas postavil, da
greste in obrodite sad in da
vaš sad ostane.

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
KRAKOW, 28. april – V svetišču Božjega usmiljenja v
Krakovu na Poljskem potekala je beatifikacija Hanne
Chrzanowske. O njenem življenju je dejal kardinal Angelo
Amato: »Hanna se je rodila v
Varšavi leta 1902, njena mati
je bila protestantka, oče katoličan. Ko je diplomirala in postala medicinska sestra, je
nekaj časa opravljala delovno prakso v Belgiji, Franciji
in Združenih državah Amerike. Po vrnitvi v domovino je
ustanovila revijo z naslovom
Poljska medicinska sestra in
začela s Katoliškim združenjem poljskih medicinskih
sester. Ko je bila stara 30 let,
se je njeno življenje odločno
obrnilo v višave, k svetosti, ki
jo je gojila preko molitve, obhajila in evharistične adoracije, duhovnih vaj ter molitve
rožnega venca. Z navdušenjem in veseljem je živela benediktinsko karizmo molitve
in poklicnega dela z bolniki.

SOMBOTEL, 1. maj – V tem
madžarskem mestu pa je bila
beatifikacija Jánosa Brennerja, ki se je rodil leta 1931,
umrl mučeniške smrti 1957.
Leta 1948 je vstopil k cistercijanom, po prepovedi redovnih skupnosti pa dokončal
študij v semenišču v Sombotelu. Po mašniškem posvečenju je bil kaplan, odgovoren
za verouk otrok. Umorjen je
bil ponoči na poti k bolniku, h
kateremu so ga lažno poklicali. Zjutraj so našli mrtvega z
rokami na prsih, kjer je stiskal
posodico s sveto hostijo.

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

- pred vrstniki
Šolske klopi ne pomenijo le
prostora za pridobivanje znanja,
ampak tudi za ustvarjanje vezi prijateljstva in tudi soočenja z raznimi
mnenji. V razredu je bilo nekaj sošolcev, ki so zasmehovali vero ali razširjali ateizem. Z vso
svojo duhovno močjo se jim je Lojze postavil po robu. Z
nekaterimi je debatiral cele odmore ali še posebej po
pouku. Žal mu je bilo, da bi njegovi prijatelji nasedli
brezverski propagandi. Če je videl, da je kdo v resni nevarnosti, se je z njim še posebej družil.
Lojze je bil ljubitelj lepe besede in je napisal vrsto
pesmi, s katerimi je izražal svojo čustva in notranje uvide. Rad je prepeval slovenske narodne pesmi. S sošolci
so prenekatero zapeli tudi med šolskimi odmori. S tem
je poglabljal narodno zavest in gojil kulturno izročilo.
Mnogi dijaki so imeli težave z disciplino in seveda
tudi z znanjem. Lojze je bil še posebej pri zahtevnejših
predmetih pozoren in se zavzeto učil. S tem je utrjeval
svoj ugled, pa tudi nasprotovanje. Med vrstniki je širil
katoliški mladinski tisk, vabil je na raznovrstne debatne
krožke. Ob vsej načelnosti je bil do tovarišev, ki so mu
nasprotovali, vedno prijazen in prizanesljiv. Rad je pomagal sošolcem pri učenju, ne glede na njegovo prepričanje. Posebej se je odlikoval v znanju grščine in latinščine. Ravnal se je po misli sv. Avguština, da je treba
greh in zmote obsojati, a grešnika in človeka v zmoti pa
ljubiti in mu pomagati.
Oh, mnogo dela nas čaka, je Lojze rad ponavljal na
srečanjih Katoliške akcije. Delati moramo za duhovno
prenovo, moliti in se žrtvovati! Mnogo jih je, ki o narodu
in domovini mnogo govore, a ničesar ne store. Besede
brez dejanj narodu nič ne koristijo. Dajmo svoje mlade
moči na razpolago Cerkvi, da vse pripeljemo h Kristusu.

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 Gizela, opatinja
T Bonifacij IV., papež
S Izaija, prerok
Č GOSPODOV VNEBOHOD
P Zvezdana, mučenka
S Leopold Mandić, redovnik

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

GOSPODOV VNEBOHOD
Štirideseti dan po prazniku Jezusovega vstajenja
praznujemo Njegov vnebohod. To ne pomeni, da ga zdaj
ni med nami, ampak da v polnosti živi v Očetovi slavi.
Od tam nam pošilja Svetega Duha. Za nas je dobro, da
smo prejeli ta dar z višave. Slomšek nam je v pesmi V
nebesih sem doma dal smerokaz naše življenjske poti.
Naš pravi dom, najlepša domovina so nebesa.

MARIJANSKI SHOD
V nedeljo 13. maja bomo praznovali obletnico ustanovitve naše
župnije, romarski shod Marije
Pomočnice in sprejem relikvij bl.
Alojzija Grozdeta. Ob 14.30 bo
molitvena ura, slovesnost s procesijo in somaševanjem bo ob 15.00 vodil novomeški
škof Andrej Glavan. Vabljeni župljani, še posebej družine prvoobhajancev, birmanci, častilci Marije Pomočnice, in vsi, ki bi se radi priporočili apostolu vrstnikov
bl. Alojziju Grozdetu. Po slovesnosti se ustavite na agapah. Priporočamo se za pecivo. Ne pozabite povabiti
svojih znancev in prijateljev. Ta dan bo dopoldne sv.
maša samo ob 10.00!

Bog povrni vsem, ki ste namenil svoj dar za ureditev prostora za podobo in relikvije bl. Alojzija
Grozdeta, drugim pa se še priporočamo.

LEOPOLD MANDIĆ

se je
rodil v Hercegnovem pri Boki
Kotorski 12. maja 1866 kot
najmlajši od 12 otrok. Mati je
bila globoko pobožna, za kar
ji je bil sv. Leopold vedno zelo
hvaležen. Bogdan je bil inteligenten, dober, pobožen. Poznal je le dom, cerkev in šolo.
Ni se udeleževal iger in zabav. Kapucini so imeli že od l.
1688 v Hercegnovem majhen
hospic. Ko se je s 16 leti prijavil za semenišče, so ga kapucini poslali v Videm. S 24.
leti je bil v Benetkah posvečen za duhovnika. Tri leta je
bil predstojnik v Zadru, dve
leti pa vikar v Kopru. Od l.
1909 do 1942 je bil spovednik
v Padovi. To službo je opravljal z velikim žarom zaradi
svoje kulture, ponižnosti in
svetosti življenja. K njemu je
prihajalo preprosto ljudstvo,
profesorji in študenti, škofijski
kler in redovne osebe. Spovedoval je dnevno tudi 10 do
12 ur. Za svoje spovedance
je veliko molil in delal pokoro.
Vsi so mu bili dobrodošli, še
zlasti duhovniki. Duhovniki so
mu vračali to ljubezen, saj se
je njegove zlate maše l. 1940
udeležilo nad 500 duhovnikov. Pri srcu mu je bilo delo
za edinost kristjanov. V večnost je odšel 30. julija 1942.
Za svetnika ga je razglasil Janez Pavel II. leta 1983.

