OZNANILA:
● Na ta dan hvaležnosti za Jezusovo navzočnost v
sveti evharistiji smo slišali Njegovo povabilo naj
spoštujemo Gospodov dan, ki je namenjen
počitku, poživljanju medsebojnih odnosov in
SVETE MAŠE
bogoslužju. Udeležba pri sv. maši je Božje in
od 4. do 10. 6. 2018
človeško opravilo, najbogatejša osebna in druponedeljek:
žinska naložba.
7.30 za + Silvo G., greg.
● Danes ob 19. uri bo v celjski stolnici škofova sv. maša
18.30 za + Škrablove
in nato procesija sv. Rešnjega telesa po mestu v
torek:
Marijino cerkev. Vabljeni zlasti tisti, ki se niste mogli
7.30 za + Toneta M.
udeležiti procesije v domači fari.
za + Silvo G., greg.
18.30 za + Ivanko P.
● Jutri po večerni sv. maši bo seja Župnijskega
pastoralnega sveta. Med drugim bomo zbirali
sreda:
pobude in iskali načine kako naj župnija pomaga
7.30 za + Antona Š.
staršem pri verski vzgoji svojih otrok.
za + 2 Ludvika, Terezijo in
Hermana K., Marijo Z.
● V petek je praznik Jezusovega Srca. Sv. maši sta
18.30 za + Branka K. 30. dan
po delavniškem sporedu.
za + Silvo G., greg.
● Ta teden so zadnjič veroučna srečanja. Prihodnjo
četrtek:
nedeljo se bomo pri sv. mašah zahvalili za
7.30 za + Silvo G., greg.
opravljeno delo in prosili za milost, da bi pri18.30 za + Olgo M.
dobljeno znanje in izkušnje obrodili potrebne
petek: Srce Jezusovo
sadove. Veroučenci bodo dobili spričevala. Do
7.30 za + Silvo G., greg.
konca meseca pa se birmanci srečujejo v svojih
18.30 za + Miloša D.
skupinah.
sobota:
●
V soboto 16. junija bo romanje bolnikov, osta7.30 za + Silvo G., greg.
relih
in njihovih spremljevalcev na Brezje, kamor
18.30
bo tudi letos peljal avtobus, za kar se je treba
NEDELJA:
prijaviti v pisarni. Cena prevoza in kosila je 25 €.
8.00 za + Vladimirja S.
za + Silvo G., greg.
● Prijavite se na poletni oratorij, ki bo pri nas
10.00 za + Antona T.
potekal od 2. do 13. julija.
za žive in + župljane
● Na polički za tisk imate voljo Glasilo, zgibanko za
Zaradi zakona o varovanju osebnih oratorij in Družino.
podatkov so pri mašnih namenih
navedena imena s kratico priimka NAPOVEDNI KOLEDAR
ali le družinski priimek.
4. 6. seja ŽPS
10.
6. sklep veroučnega leta, delitev spričeval
V večnost sta odšla
Rudi Sečko in Roman Jeler. 16. 6. romanje bolnikov na Brezje
Naj jima sveti večna luč.
17. 6. Svetina: srečanje župnijskih sodelavcev

3. 6. 2018

9. nedelja med letom

Leto XIV. št.
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MIZA BOŽJE BESEDE
5 Mz 4, 32-34.39-40

Psalm 33
Rimljanom 8, 14-17
Mt 28, 16-20

To govorí Gospod: »Pazi na
sobotni dan in ga posvečuj,
kakor
je
zapovedal
Gospod, tvoj Bog! Šest dni
delaj in opravljaj vsa svoja
dela, sedmi dan pa je za
Gospoda, tvojega Boga.

Spoštuj Gospodov dan je tretja Božja zapoved.
Šest dni delaj, sedmi dan pa je za Gospoda.
Cerkvena zapoved to izrazi še konkretneje: Bodi
ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno
pri sveti maši. Če na tem področju začnemo
popuščati, se bomo kmalu ohladili za Božje
stvari, prepuščeni bomo svojim (ne)-močem,
ostali bomo zgolj zemeljski in posvetni ljudje,
oddaljili se bomo od krščanske skupnosti in
Cerkev bo za nas ostala le še komaj potrebna
organizacija. Zato je nedelja dan za predih od
napornega dela in skrbi, za poživitev odnosa do
Boga in bližnjih. Oltarna in družinska miza nas
povezujeta v skupnost, nas duhovno in telesno
nahranita. Bogu hvala za vabilo na Gospodovo
gostijo, ki ga ne odklonimo.

Jaz, Gospod, tvoj Bog, sem
te izpeljal iz egiptovske
dežele; nastavi odprte dlani, da ti jih napolnim.
Bog je zasijal v naših srcih.
Ta zaklad pa imamo v
lončenih posodah, da bi
bilo to preobilje moči iz
Boga in ne iz nas.
Sin človekov je tudi
gospodar sobote. Jezus je
šel v shodnico in tam je bil
človek s suho roko. Jezus
mu je rekel: » Vstani,
iztegni roko!« Iztegnil jo je
in roka je bila ozdravljena.

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
VATIKAN,

25. maj – Ob
prazniku sv. Cirila in Metoda,
ki ga vzhodne Cerkve obhajajo po julijanskem koledarju
24. maja, je papež Frančišek
sprejel predsednika bolgarske vlade Borosiva, zatem pa
še predsednika makedonske
vlade Zaeva. Borisov je časnikarjem povedal, da bo papež prihodnje leto obiskal
Bolgarijo, Romunijo in še eno
državo na Balkanu. V obeh
državah zelo častijo in spoštujejo sveta brata Cirila in Metoda za vse, kar sta prinesla
njenim prebivalcem. V Skopju je po njima poimenovana
sedanja univerza.
Papež Frančišek je sprejel
slovenska lazarista misijonarja Pedra Opeko, ustanovitelja Akamasoe, in vrhovnega predstojnika Misijonske
družbe Tomaža Mavriča. V
prijateljskem pogovoru treh
»rojakov« - vsi trije so se rodili v Argentini – je Opeka povabil papeža, naj prihodnje
leto ob obisku Madagaskarja
pride tudi med revne prebivalce Akamasoe. Papež je
spodbudil misijonarja z besedami: »Akamasoa je Božje
delo in se mora nadaljevati.

ARGENTINA

– Več kot tri
milijone Argentincev se je
pretekli konec tedna udeležilo »pohoda za življenje«, ki
so ga pripravili v 270 mestih.
Samo v Buenos Airesu se je
zbral 350 tisoč demonstrantov. Že v marcu se je tovrstnega pohoda udeležilo več
kot dva milijona Argentincev.

NOVI
PREDSTOJNIK
SALEZIJANSKE
DRUŽBE
V SLOVENIJI
Na praznik Marije Pomočnice je mag. Marko Košnik za 6 let prevzel vodenje Inšpektorije sv. Cirila in
Metoda kot 14. inšpektor. Marko je doma iz župnije
Cerklje na Gorenjskem, kjer je bil krščen leta 1972.
Noviciat je končal v Želimljem leta 1990, deset let
kasneje pa je bil v Ljubljani posvečen v duhovnika.
Vseskozi je bil v stiku z mladimi, saj je bil kar devet let
delegat za mladinsko pastoralo, več let rakovniški
ravnatelj in inšpektorjev vikar.
Ob prevzemu službe je bilo zbrano veliko sobratov, ki so novemu predstojniku izrazili svojo razpoložljivost za sodelovanje in prosili za Božji blagoslov. V
imenu vseh je njegov vikar Peter Končan med drugim
dejal: »Sobratje smo zelo veseli, da je vrhovni predstojnik imenoval tebe za novega inšpektorja. Verjamem, da je Sveti Duh dobro izbral. Sobratje ti zaupamo in verjamemo vate, tudi na podlagi tega, kar
si že do sedaj pokazal. Veliko svojega salezijanskega poslanstva si opravljal v raznih inšpektorialnih animacijskih vlogah, izkazal si se kot človek dialoga. Dobro si vodil zadnja dva inšpektorialna
zbora, kjer smo iskali vizijo in pokušali najti čim bolj
primeren odgovor za stiske oz. revščine mladih danes. Če bomo takšni salezijanci, kot se nas je zamislil don Bosko, potem sem prepričan, da bodo prišli
tudi novi poklici in se nam bodo pridružili tudi
mnogi mladi in drugi sodelavci … Marko, začni s korajžo svoje služenje – s prepričanjem, da se lahko
zaneseš na Božjo pomoč in varstvo ter z zagotovilom, da smo sobratje na tvoji strani.«

OB SKLEPU VEROUČNEGA LETA
»Po dolgem času je prišel gospodar služabnikov in napravil z njimi obračun« (Mt 25,19). Ni tako
preprosto napraviti bilanco veroučnega dogajanja,
ker se ta razteza od preprostih korakov uvajanja v
svet krščanskih znamenj pri najmlajših, preko nemirnih in vznemirljivih obdobij pubertete, do vsesplošnega prepričanja, da je do birme treba vztrajati, potem pa …
Če bi zavzetost lahko ocenjevali z redno udeležbo pri srečanjih, z domačimi nalogami in zahtevanim znanjem, pa je težje presoditi koliko smo posamezniku pomagali pri uvajanju v življenje in rast v
veri. Glede na splošno slab obisk otrok in družin pri
nedeljski sv. maši, kar je razvidno tudi v bogoslužnih zvezkih, se zdi, da verouk visi v zraku in nima kaj
dosti vpliva na praktično krščansko življenje.
Tudi površno znanje je prej podlaga za zavračanje krščanskih stališč, kakor za njihovo zagovarjanje. Če ob tem še pomislimo na prevladujoč vpliv
medmrežja – nemoč, da bi zdržali veroučno uro
brez telefona – se bojimo, da bo te rahle duhovne
poganjke prekril in prerastel plevel nevernega okolja. Tudi statistika kaže na splošno slabitev verskega
izročila.
Jezusova beseda in obljuba, da bo z nami do
konca sveta, da nas bo Sveti Duh spomnil na njegovo bližino in razsvetlil za živo upanje, dal rodovitnost tistemu, kar smo tudi pri verouku z ljubeznijo
sejali, nas navdaja s hvaležnostjo in zaupanjem. Sicer pa je Bog tisti, ki daje rast. Ostanimo drug drugemu zgled in opora.
Otroci, ki imajo spričevala še doma, naj jih ta
teden prinesejo k verouku. V nedeljo pa bomo skupaj zapeli slavo Gospodu in se mu priporočili za varstvo in blagoslov tudi v počitniških dneh.

SVETNIKI v tem tednu
P Frančišek Caracciolo, red. ust.
T Bonifacij, škof
S Norbert, škof
Č Robert, opat
P SRCE JEZUSOVO
S SRCE MARIJINO

NORBERT je bil sprva subdiakon, po nesreči, ko ga je zadela strela, pa se je dal posvetiti v duhovnika. Kot potujoči pridigar je hodil po deželi
in oznanjal božjo besedo.
Leta 1118 je razdal svoje premoženje in se podal v južno
Francijo, kjer je od papeža
dobil dovoljenje, da deluje kot
pridigar. Ustanovil je red, katerega člani se imenujejo norbertinci ali premonstratenci,
imenovani po dolini, kjer je bil
njihov prvi samostan. Ti redovniki so s svojim spokorniškim duhom hoteli obnoviti
meniški ideal Cerkve. Norbert
je zapisal: »Bil sem na dvoru,
živel sem v samostanu, dosegel sem visoke cerkvene položaje, vendar sem povsod
videl, da ni nič boljšega kot
popolnoma se predati Bogu.«

SRCE JEZUSOVO je jedro Kristusove skrivnosti, iz katere
pritekajo vsa velika dela za
naše odrešenje, posebno še
Kristusova daritev na križu. Osem dni po prazniku
Svetega Rešnjega telesa in
Rešnje krvi obhaja Cerkev
slovesni praznik Srca Jezusovega. Češčenje Jezusovega Srca se začenja z apostolom Janezom, ki se je naslonil na Jezusove prsi. Častiti
Srce Jezusovo pomeni častiti
Jezusovo osebo, zlasti njegovo odrešenjsko ljubezen.

