OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 4. do 10. 2. 2019
ponedeljek:
7.30
18.30 za + Angelo Pevec

torek:
7.30 za + Marka Suhodolnika
18.30

sreda:
7.30 za Marijo Voler
18.30

četrtek:
7.30
18.30 za + starše Ulaga

● Jezusa so užaljeni domačini hoteli vreči v
prepad. Resnica boli, a zato nimamo pravice,
da molčimo ob spoznanju, da je nekaj treba
spremeniti, ker ni v skladu z ljubeznijo. Bog nas
ne bo sodil po naših besedah, ampak dejanjih.
● Prisrčna hvala za današnje darovanje za ogrevanje kapele. Skoraj si več ne moremo zamisliti,
da bi bili pri sv. maši v mrzli cerkvi kot nekoč.
Po sv. maši boste lahko prejeli blagoslov po
priprošnji mučenca sv. Blaža, ki danes goduje.

3. 2. 2019

4. nedelja med letom

Jeremija 1,4-5.17-19
Psalm!71!
1 Korinčanom 12,31-13,13
Luka 4,21-30

● Prihodnjo nedeljo bo ob 9. uri srečanje za
prvoobhajance in njihove starše, ki bodo
sodelovali nato tudi pri sv. maši.

petek:

gove žrtve pa so nam vidni in
dostopni pri vsaki sv. maši. Sv.
Rešnje Telo in Kri sta pripravljena za odpuščanje grehov,
za spravo in posvečenje, za
večno življenje. Torej, ne
prezrimo tega Božjega daru.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!
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BOŽJA BESEDA

● V četrtek ob 18. uri bo sestanek za starše 5. r.

● Danes je med nas prišla prenovljena Družina,
obogatena z novimi vsebinami. V uredništvu si
prizadevajo, da bi vas nagovorili in približali
7.30
krščanske vsebine. Zato so se odločili za po18.30 za + Jožeta Gradiča
sebno naročniško akcijo in vas prosijo, da si po
sobota:
maši vzamete nekaj časa in izkoristite posebno
7.30
ponudbo. Danes so na voljo posebne naročil18.30 za + Ireno Remus
nice, ki vam bodo omogočile prejemanje treh
NEDELJA
zaporednih številk tednika brezplačno, ob tem
8.00 za + Antona Klemenčiča
vam Družina podarja priložnostno darilo:
za žive in + župljane
kuharsko knjižico Praznične dobrote. Ob izho10.00 za + Bogdana Lilijo
du vam bodo izročili naročilnice, ki jih izpolnite.
Vsaka sv. maša je neizmerni
Prava krščanska družina tudi danes ne more in
Božji dar za tistega, za katerega ne sme biti brez verskega tiska.
se daruje. Jezus se je za nas
● Na mizici vzemite Glasilo, tam je še na voljo
daroval na križu, sadovi te njerevija Don Bosko.

Leto XV. št.

Kako dolgo se nam voditelj, učitelj ali tudi
prijatelj zdi zanimiv in sprejemljiv? Dokler ne
pokaže na naše pomanjkljivosti in napake, ali
dokler nas ne sooči z resničnostjo. Ko je Jezus
začel govor o spreobrnjenju ali drugih
zahtevnih temah, so se mnogi začeli spotikali
ob njem: Kaj nam bo govoril ta Nazarečan, ta
Jožefov sin? Koliko obrambnih mehanizmov
uporabimo, samo da bi ohranili svoj prav, pa
čeprav nimamo prav.
Jezus je bil človek resnice, zato se ni
sprenevedal, ni ovinkaril ali se dobrikal s
praznim govorjenjem. Z Božjo lučjo in
ljubeznijo je ljudem pomagal spoznati
samega sebe, se odpreti Resnici in izbrati pot,
ki vodi v Življenje. Zaupajmo temu zdravniku
človeških duš, Božjemu kirurgu in terapevtu.

Preden sem te upodóbil v
materinem telesu, sem te poznal; preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil, te postavil za preroka
narodom.
Moja usta bodo oznanjala
tvoje odrešenje.
Ljubezen je potrpežljiva in
dobrotljiva, ljubezen ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne
da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse
pretrpi. Ljubezen nikoli ne
mine.
Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v
domačem kraju.
!

YOUCAT – katekizem
Katoliške cerkve za mlade
KAKO SE BOG RAZODEVA
V STARI ZAVEZI?
Bog se v Svetem pismu
Stare zaveze kaže kot Bog,
ki je iz ljubezni ustvaril
svet in ostaja ljudem zvest
tudi tedaj, ko z grehom
odpadejo od njega.
Bog se pokaže v konkretni
zgodovini: Z Noetom sklene
zavezo za rešitev vseh živih
bitij. Abrahama pokliče, da
bi ga »postavil za očeta množici narodov« (1 Mz 17,5) in v
njem blagoslovil »vse rodove
zemlje« (1 Mz 12,3). Izraelsko
ljudstvo, ki bo nastalo iz
Abrahama, bo njegova posebna lastnina. Mojzesu se
predstavi z imenom. Njegovo
skrivnostno ime, izpisano kot
Jahve, pomeni »Jaz sem, ki
sem« (2 Mz 3,14). Izraelce
osvobodi iz suženjstva v
Egiptu, na Sinaju sklene zavezo in jim po Mojzesu da
postavo. Vedno znova pošilja Bog svojemu ljudstvu preroke, da bi ga klicali k spreobrnjenju in obnovitvi zaveze.
Preroki oznanjajo, da bo Bog
sklenil novo in večno zavezo,
ki bo povzročila korenito prenovo in dokončno odrešenje.
Ta zaveza bo dana vsem ljudem.
Bog je v svoji dobroti in
modrosti hotel razodeti samega sebe in razkriti skrivnost svoje volje, da bi ljudje
postali deležni Božje narave.

Duhovnik naj gleda
z očmi človeka in Boga
Duhovniki naj bodo radostni in naj gledajo
z očmi človeka in z očmi Boga, kakor je to počel
sv. Janez Bosko, je na njegov praznik med sv.
mašo izpostavil papež Frančišek.
Papež je pojasnil: »Don Bosko je gledal z
očmi človeka; človeka, ki je brat in tudi oče. In
je rekel: 'Ne, to ne more tako ostati.' Bil je ganjen kot človek in je začel hoditi po ulicah, da bi
mladim pomagal rasti, zoreti. Človeške ulice. In
potem, imel je pogum, da je gledal z očmi Boga.
Šel je k Bogu in rekel: 'Daj, da vidim vse to … te
krivice … kaj storiti … Ti si ustvaril te ljudi za
polnost, oni pa živijo v hudi nesreči …' Tako je
gledal na realnost z ljubeznijo očeta (oče in učitelj, kakor ga imenuje današnje bogoslužje) in je
gledal Boga z očmi berača, ki prosi za nekaj
luči, ter hodil dalje.«
Gledati je treba realnost z očmi človeka in z
očmi Boga. To pa pomeni, da mora veliko časa
preživeti pred tabernakljem. Don Bosku »je takšno gledanje pomagalo najti pot, kajti on ni šel
samo s Katekizmom in z razpelom k mladim rekoč: 'Tako naredite …' Mladi bi mu rekli: 'Adijo,
se vidimo jutri.' Ne, on jim je stopil blizu, z njihovo živahnostjo, spodbudil jih je k igri, razdelil
jih je v skupine kot brate … šel je in hodil z njimi,
čutil je z njimi, gledal je z njimi, jokal je z njimi
in jih tako vodil naprej. Duhovnik gleda človeške ljudi, ki so mu na dosegu roke.«
Ta mož je od Boga prejel veliko srce očeta
in učitelja, je sklenil sveti oče: »In kaj je znamenje, da je nek duhovnik v redu, da gleda realnost
z očmi človeka in z očmi Boga? Veselje. Ko duhovnik v sebi ne najde veselja, naj se takoj zaustavi in se vpraša 'zakaj'. Don Boskovo veselje

je dobro znano: je učitelj veselja. Ker je druge
razveseljeval, se je tudi sam veselil. In je tudi trpel. Prosimo Gospoda, naj nam na priprošnjo
don Boska podari milost, da bi naši duhovniki
bili veseli. Veseli, ker imajo pravi občutek za
gledanje pastoralnih stvari, Božjega ljudstva, z
očmi človeka in očmi Boga.«
Od danes bralci lahko
sežete po novi obliki in
prenovljeni vsebini
tednika Družina. Je bolj
pregledna, več ilustracij,
privlačni naslovi, vsebinski poudarki. Naročite
brezplačne izvode in se
prepričajte sami. Pa ne
pozabite vzeti darila.

ZAKAJ K SV. MAŠI – vsak dan
Zjutraj, ko se zbudim, je moja prva misel pri
Mariji in Jezusu. Najprej ju pozdravim, se zahvalim za varstvo in se izročim Marijinemu in Jezusovemu Srcu.
Nato so moji najlepši trenutki dneva, ki jih
vsakodnevno doživim pred tabernakljem, kjer prebiva On, ki me rešuje in varuje pred vsem hudim,
On, ki mi daje moč, da ne omagam na poti, po kateri me vodi. Ko ga prejmem v sv. obhajilu, je v
mojem srcu mir in veselje, ki ga ni najti nikjer
drugje. Zato pomeni zame vsakdanji obisk sv. maše to, da lažje z Njim premagujem svoje slabosti
in se trudim ljubiti vsakega človeka, kakor On ljubi
mene.
- Betka

ZIMSKI ORATORIJ
Čez 2 tedna se bodo začele zimske počitnice. Že zdaj se lahko prijavite na oratorij, ki bo
v našem SMC od 19. do 21. februarja.

SVETNIKI v tem tednu
P Leon, mučenec
T Agata, devica-mučenka
S Pavel, mučenec
Č Pij IX., papež
P Hieronim, redovnik
S Apolonija, mučenka
N Alojzij Stepinac, škof

SVETA ZNAMENJA
Bog, ki nagovarja človeka,
izbira in posvečuje tudi kraj
srečanja. Sezuj si sandale z
nog, kajti kraj, kjer stojiš, je
sveta zemlja,« je dejal Bog
Mojzesu iz gorečega grma na
gori Horeb (2 Mz 3,5).
Bog je navzoč povsod in
more srečati človeka kjerkoli.
Obstajajo pa odmaknjeni in
posvečeni prostori, ki so na
poseben način določeni za
skupno bogoslužje in osebno
molitev. Prvi kristjani so se jeruzalemskemu templju kmalu
odtujili, ko so ga Rimljani dokončno porušili. Pravi tempelj
za krščansko vero je skupnost krščenih, ki se dajo voditi Svetemu Duhu. Kljub temu imamo v krščanstvu hiše,
ki so s slovesno posvetitvijo
namenjene izključno za bogoslužje. Človek po naravi
potrebuje menjavo prostora
in okolja za delo, prosti čas,
pa tudi prostor, da se v zbranosti obrača k Bogu. Takšni
kraji so včasih umetniško tako kakovostni, da se vsi čuti
lažje odprejo za skrivnost
Boga. Pomislimo na čar gotskih cerkva, v katerih se prepleta svetloba, petje in tišina.

