OZNANILA:
● Pretresljiva in v srce segajoča je Jezusova molitev
za učence in tiste, ki po njihovi besedi verujemo v
Gospoda, da bi ostali povezani med seboj in z
Bogom, da bi ohranili resnico evangelija, da bi bili
SVETE MAŠE
obvarovani hudega in bi imeli polnost njegovega
od 14. do 20. 5. 2018
veselja.
ponedeljek:
7.30 za + Justino in Štefana Strašek ● Vsem romarjem, častilcem Marije Pomočnice in
bl. Alojzija Grozdeta želimo obilje nebeške
18.30 za + Antonijo Marot, obl.
in sorodnike
podpore, navdiha, varstva in moči za opravljanje
svojega človeškega in krščanskega poslanstva.
torek:
7.30 za + Francko Škorjanc
● Od praznika Gospodovega vnebohoda do binza + Justino in Štefana Strašek
košti obhajamo binkoštno devetdnevnico. Jezu18.30 za + Škrablove
sovi učenci so se na prihod Svetega Duha
sreda:
pripravljali z Marijo pri molitvi v dvorani zadnje
7.30 za + Ano Robnik
večerje. Mi se vsak večer zbiramo k evharistiji,
za + Justino in Štefana Strašek
odpiramo Božji besedi in prosimo za prihod Duha
18.30 za + Miloša Drea
Tolažnika. Birmanci, pridružite se nam!
četrtek:
7.30 za + Olgo Mesarec
● Lepo vabljeni k šmarničnim srečanjem ob 18. uri
18.30 za + Justino in Štefana Strašek
za otroke o misijonarju Frideriku Baragi. Otroci
petek:
imajo po šmarnicah skupno igro. Na Prekorju so
7.30 za + Justino in Štefana Strašek
šmarnice ob 19.30.
18.30 za + Mirka Plementaša
● Prihodnjo nedeljo je za veliko nočjo največje
sobota:
krščanski praznik binkošti. S slovesno sv. mašo
7.30 v čast Sv. Trojici za dušno
bomo slavili Gospoda za Svetega Duha, ki nam je
in telesno zdravje
za + Justino in Štefana Strašek
bil dan. Ta praznik je za birmance kakor generalka
18.30 za + Erno Debelak
potrditve v veri. Da bi se še lažje spominjali velikih
NEDELJA:
Božjih del, smo povabili za voditelja obeh sv. maš
8.00 za + Anico, Rudija, Bojana
g. Cirila Slapšaka. Z besedo in pesmijo nas bo
Belina
ogreval, da bi bili zvesti Jezusovi pričevalci.
za žive in + župljane
10.00 za + Justino in Štefana Strašek ● Čez 14 dni bo ob 10. uri slovesnost prvega sv.
---------------obhajila. Isti dan popoldne pa bo romanje na
Sveti Duh, posveti nas s sveto
Rakovnik, za kar se prijavite v pisarni.
Božjo milostjo; ti nam dušo
okrasiš, Božji naj otroci smo.
Ti nam razsvetljuj razum, da
Boga spoznavamo; daj nam
srčnost moč, pogum, naj le
dobro delamo.

NAPOVEDNI KOLEDAR
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

13. 5. 2018

7. velikonočna nedelja
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MIZA BOŽJE BESEDE
Apd 1, 15-17.20-26

Psalm 103
1 Janezovo pismo 4, 11-16
Janez 17, 11-19

Apostoli so molili: »Gospod, ti poznaš srca vseh,
pokaži, katerega si izbral,
naj prevzame mesto v tej
službi in apostolstvo, od
katerega je odpadel Juda.«
In žreb je določil Matija.

Na ljubljene osebe nas vežejo ne le spomini,
ampak tudi kraji, kjer so živele in stvari, ki so jih
uporabljale. Jezus sam nam je v spomin dal
trajni zakrament svoje navzočnosti. Svete
podobe in relikvije svetnikov so nam kristjanom
ne le spomin nanje, ampak znamenje Božje moči
in čudežnega posredovanja. Zato so njihove
relikvije vgrajevali v oltarje, na katerih se
daruje sv. maša. V naši kapeli nas bo bl. Alojzij
Grozde odslej spominjal na ljubezen do Jezusa
in Marije, na odgovoren odnos do slovenskih
in krščanskih korenin, na zavzeti apostolat.
Tako bo lepo dopolnjeval Slomškovo in don
Boskovo sporočilo vsem, zlasti mladim.

Gospod je postavil svoj
prestol v nebesih.
Če se med seboj ljubimo,
ostaja Bog v nas in je
njegova ljubezen v nas
popolna. Kdor priznava, da
je Jezus Božji Sin, ostaja
Bog v njem in on v Bogu.
Jezus je molil: »Sveti Oče,
ohrani jih v svojem imenu,
ki si mi ga dal, da bodo eno
kakor midva. Ne prosim, da
jih vzameš s sveta, ampak
da jih obvaruješ hudega.
Posveti jih v resnici.

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
ZAGREB,

8. maj – Zagrebška nadškofija je letos zelo
slovesno praznovala 120-letnico rojstva in 20. obletnico
beatifikacije Alojzija Stepinca. V velikem številu so poromali tudi v njegovo rojstno
župnijo Krašiči, kjer so blaženemu izročili domovino, družine in zagrebško nadškofijo.
Poudarili so, da je bil kardinal
Stepinac svet človek neomajne vere, upanja in ljubezni. Slovesnost je potekala
tudi v molitvi, da bi čimprej
dočakali njegovo kanonizacijo.

MANILA,

april – Filipinski
kardinal Tagle je napovedal,
da bodo vsak večer ob 20. uri
zazvonili cerkveni zvonovi in
s tem spomnili, hkrati pa protestirali zoper številne umore.
Zvonjenje naj bi »preganjalo
morilce in spominjalo na njihove žrtve, da ne bi nanje nikoli pozabili«.

RIM, 6. maj – Papež Frančišek je to popoldne obiskal
rimsko župnijo Presvetega
zakramenta, kjer je blagoslovil dom za invalidne otroke in
mlade imenovan Dom veselja. Med sv. mašo je podelil
sv. birmo 12-letni Mayi, ki boleha za podobno bolezen, za
katero je umrl Alfie, pa tudi
njeno mamo, ki se je spreobrnila po težki življenjski izkušnji. Dan pred tem pa se je
Frančišek srečal z neokatehumeni, ki so bili zbrani v Tor
Vergata ob praznovanju 50letnici tega gibanja, in blagoslovil tudi križe za 34 njihovih
misijonarjev.

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

- vzornik in priprošnjik
Lojzeta so občudovali njegovi
prijatelji in nasprotniki. V njem so
videli lik mladega kristjana, v katerem je velika skladnost med tem
kar govori in tem kar dela in živi.
Poznali so njegovo tenkočutnost in vztrajnost, zdrav ponos in velikodušnost, pa tudi iskreno pobožnost in razgledanost v verskih zadevah. V pogovorih z vrstniki je bil
zelo prepričljiv in v debatah neomajen. Lahko bi rekli, da
je zelo presegal samega sebe in čas, v katerem je živel.
Kmalu po njegovi smrti so bile dane pobude, da je
njegovo življenje vredno, da bi bil priznan za svetnika.
Dobro leto po njegovi mučeniški smrti je duhovnik Anton Strle, za katerega tudi poteka postopek za beatifikacijo, pripravil njegov življenjepis. Zaradi vojnih in povojnih razmer se je ta postopek lahko začel šele v samostojni Sloveniji in končal s slovesno razglasitvijo Alojzija
Grozdeta za blaženega na evharističnem kongresu na
celjskem stadionu 13. junija 2010.
Grozdetovo življenjsko pot bi lahko opredelili z latinskim rekom: Per aspera ad astra – preko trnja do zvezd.
Ob njem vidimo, da se ni zaprl vase in v svojo usodo,
ampak ga je vleklo naprej: v šolo, v cerkev, v mesto, med
vrstnike in dijaške klopi, v Katoliško akcijo. Kljub revščini
si je kot pridna čebela nabiral znanje in izkušnje. V mladostnih dvomih in bojih je prosil za luč in moč od zgoraj.
Rad je prišel k Mariji na Rakovnik, pred tabernakljem pa
je nabiral Božji ogenj za apostolat med sošolci in mladimi, ki so bili v nevarnosti za svojo vero. Po razmišljanju
v katerem poklicu bi lahko storil največ dobrega za Cerkev in ljubo Slovenijo, je ponudil svoje življenje za duhovništvo. Bog je sprejel njegovo podaritev in jo kmalu
sprejel tudi kot daritev, ki je bila pridružena Jezusovi daritvi na križu. Z zaupanjem se nanj obračajmo v svojih
stiskah in težavah, zlasti za naše mlade kristjane.

MOLITEV za Grozdetovo kanonizacijo

SVETNIKI v tem tednu

Vsemogočni Bog, izvir svetosti in slava mučencev.
Našemu narodu si podaril čudoviti zgled blaženega
Alojzija Grozdeta, v njegovi popolni hoji za
Kristusom, vse do prelitja krvi.

P Bonifacij, mučenec
T Zofija, mučenka
S Janez Nepomuk, mučenec
Č Jošt, puščavnik
P Janez I. papež
S Urban I, papež

Evharistija, katero je imenoval Sonce svojega
življenja, je duhovno krepila njegovo mlado dušo
v premagovanju življenjskih preizkušenj.
Pogosto prejemanje zakramenta sprave ga je
usmerjalo na pravo pot za Kristusom, našim
edinim Odrešenikom. Tako je mnogim mladim
postal vzornik zglednega krščanskega življenja.
Iz ljubezni do bližnjega je širil slavo Božjega
kraljestva med svojimi vrstniki, ter jih navduševal
za zvestobo Bogu, katoliški Cerkvi in narodu.
V duhu popolne pripadnosti Kristusu in Cerkvi, je
za ceno mučeništva daroval svoje mlado življenje.
Dobri Oče, podeli našemu narodu milost,
da ga bomo pred vesoljno Cerkvijo
smeli častiti tudi kot svetnika.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Ob MARIJANSKEM shodu
SPOMNI SE, o premila Devica
Marija, da še ni bilo slišati, da
bi bila ti koga zapustila, ki je
pod tvoje varstvo pribežal,
tebe pomoči prosil in se tvoji
priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim,
k tebi, o devic Devica in Mati; k tebi pridem in
pred teboj vzdihujoč grešnik stojim.
Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed,
temveč jih milostno poslušaj in usliši. Amen.
Bog povrni vsem, ki ste namenili svoj dar za ureditev prostora za podobo in relikvije bl. Alojzija
Grozdeta, drugim pa se še priporočamo. Iskrena
hvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri prazničnem
bogoslužju in pripravili dobrote za agape.

ZOFIJA

spada med mučenke pričevalke iz prvih stoletij
krščanstva. Bolj kot podatki o
življenju je znana legenda, po
kateri je bila Zofija odlična
kristjanka iz Milana, ki se je
po moževi smrti s tremi hčerami preselila v Rim, kjer so
vse štiri umrle kot mučenke
za krščansko vero. Po krajevnem izročilu se je to zgodilo
pod vlado cesarja Decija
okoli leta 250. Njena želja, da
bi trpela in umrla za Kristusa,
se je izpolnila. Mati in vse
njene tri hčere so bile obtožene, da so kristjanke in po
hudem mučenju so jih usmrtili. Svetnico upodabljajo kot
mater s tremi otroki, z mučeniško palmo in s knjigo. Časte
jo kot zavetnico vdov.

JOŠT je bil svojčas zelo češčen svetnik v nemških deželah in tudi pri nas, saj mu je
posvečenih 14 cerkva na naših tleh. K njemu so se zatekali zlasti romarji. Rojen je bil
v kraljevski družini, deležen
odlične vzgoje in izobrazbe.
Postal naj bi očetov naslednik, a je s skupino romarjev,
namenjenih v Rim, pobegnil
od doma. Vojvoda v Poitiersu
ga je zadržal, mu ponudil službo kaplana in mu kasneje na
njegovo željo dovolil, da odide v samoto. Kot puščavnik
je živel in oznanjal po najrazličnejših krajih v Franciji.

