OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 11. do 17. 2. 2019
ponedeljek:
7.30 za bolnike in strežnice
15.00 za + Janeza Božiča (v Vojniku)
18.30

torek:
7.30 v čast Sv. Duhu in Mariji za
milost vere
za + Francko Škorjanc
18.30

sreda:
7.30 za + Marijo Štorgel
18.30 za + Hartvigo Simonič, pogr.
za + Antona Liparja in
rodbino Oselj

četrtek:
7.30 v čast sv. Valentinu za god
18.30 za + Franja Žabota, obl.

petek:
7.30 za + Angelo Pevec
18.30 za + Olgo Mesarec, obl.

sobota:
7.30 za + Julijano Fideršek
18.30 za + Milico Šlosar

NEDELJA
8.00 za + Teržanove, Zvoneta
Ožirja in sorodnike
za žive in + župljane
10.00 za + Doro Skočir

Vsemogočni Bog, usliši naše
prošnje za bolne brate in sestre, ki s trpljenjem sodelujejo
pri odreševanju sveta, naj
bodo pridruženi Kristusovi
zveličavni daritvi. Amen.

● Na tvojo besedo bom vrgel mreže, je rekel
Peter Jezusu. In uspeh ni izostal. Na Gospodovo besedo se vedno lahko zanesemo, saj je
živa in učinkovita. V stiski, dvomu ali negotovosti ga prosimo za nasvet, uvid in pogum,
zaupanje in vero.
● Družinam, ki bodo letos imeli prvoobhajance,
želimo blagoslovljeno pot priprave na obhajanje zakramentov sv. spovedi in obhajila. Sredi
mnogih vsakdanjih skrbi in obveznosti najdite
tudi čas za umiritev in molitev.

10. 2. 2019

5. nedelja med letom

● Gotovo ste že slišali, da verski tednik Družina
izhaja v prenovljeni obliki in posodobljeni
vsebini. Preteklo nedeljo vam je bila predstavljena akcija za brezplačno naročilo treh
številk. Danes po sv. maši še lahko izpolnite
naročilnico in prejmete priložnostno darilo:
kuharsko knjižico Praznične dobrote. Krščanska družina ne more in ne sme biti brez verskega tiska.
● Starši, prijavite otroke na zimski oratorij, ki bo
potekal v našem SMC od 19. do 21. februarja.
● Na mizici vzemite Glasilo.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
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BOŽJA BESEDA
Izaija 6,1-2.3-8
Psalm!138!
1 Korinčanom 15,1-11
Luka 5,1-11

● Jutri je god Lurške Matere Božje in svetovni
dan bolnikov. Radi priporočajmo naše trpeče
brate in sestre Mariji, ki je Tolažnica žalostnih
in Zdravje bolnikov.
● Jutri zvečer ob 19.10 ste člani ŽPS vabljeni na
sejo, ki jo bomo začeli v kapeli z molitvijo
večernic in pismom ob dnevu bolnikov.

Leto XV. št.

Si slišal koliko je zadel na loteriji. Poglej koliko tovornjakov ima. Pa kakšno bajno plačo
dobiva. Kakšen luksus … Vsi ti komentarji so
osredotočeni na dobrine, imetje, materialne
stvari. Kaj čuti človek, kakšna vprašanja,
skrbi in razpoloženja se skrivajo v njegovi
notranjosti, to skoraj prezremo. Apostola
Petra ni zasvojil izreden ribji ulov. Prepoznal
je Gospodovo Božjo moč. Začutil se je
praznega in nevrednega Učenikove
navzočnosti. Prav takega je Gospod
prepoznal za vrednega in spodobnega, da
postane ribič ljudi za Božje kraljestvo. Ko sem
izpraznjen sebičnosti in lastnih načrtov,
Gospod napolni srce z Božjimi darovi. Prav
takrat je moč slišati klic hodi za menoj, pojdi
in ne greši več, blagor ti, če te bodo zaradi
mene zasmehovali in o tebi lažnivo govorili.

»Glej, tole se je dotaknilo
tvojih ustnic, tvoja krivda je
izbrisana, tvoj greh je odpuščen.« Nato sem slišal glas
Gospoda: »Koga naj pošljem?« Rekel sem: »Tukaj
sem, pošlji mene!«
Gospod, vpričo angelov ti
prepevam
Spominjam vas, bratje, na
evangelij, ki sem vam ga
oznanil in ste ga tudi sprejeli
ter stojite trdni v njem. Po
njem ste na poti rešitve, če se
trdno držite besede, ki sem
vam jo oznanil.
»Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda
na tvojo besedo bom vrgel
mreže.« In ko so to storili, so
zajeli veliko množino rib, da
so se njih mreže trgale.
!

YOUCAT – katekizem

LJUBLJANA - V nedeljo 3. februarja je ra-

Katoliške cerkve za mlade

kovniška cerkev pokala po šivih. Do zadnjih kotičkov so jo napolnili mali pevci.

KAJ KAŽE BOG O SEBI, ko
pošlje k nam svojega Sina?
Bog nam v Jezusu Kristusu kaže vso globino
svoje usmiljene ljubezni.
Po Jezusu Kristus postane
nevidni Bog viden, saj postane človek kot mi. V njem
vidimo, kako daleč gre Božja
ljubezen: on nosi vse naše
breme. Z nami hodi po vseh
poteh. Je v naši zapuščenosti, našem trpljenju, našem
strahu pred smrtjo. Je tam,
kjer ne moremo več naprej,
da nam odpre vrata življenja.
Učlovečenje Boga v Jezusu Kristusu (inkarnacija) je
temelj krščanske vere, razodetje naše veličine in upanja
na odrešenje ljudi. V Jezusu
je Bog sprejel človeški obraz
in postal naš brat, je zapisal
Benedikt XVI.
Z Jezusovim evangelijem
je Božje razodetje dovršeno.
Da bi nas razsvetlil, nas Sveti Duh vedno globlje uvaja v
vso resnico. V nekatere ljudi
prodre ta luč tako močno, da
'vidijo nebesa odprta' (Apd
7,56). Tako so nastali veliki
božjepotni kraji Fatima, Lurd
in drugi. Zasebna razodetja
vidcev ne morejo izboljšati
evangelija in niso splošno
obvezujoča, lahko pa nam
pomagajo, da evangelij globlje razumemo. Njihovo pristnost preverja Cerkev.

Potekalo je namreč že tradicionalno srečanje
otroških pevskih zborov. Letos se ga je udeležilo
kar okrog 800 otrok iz 55 zborov. Od Kopra do Odrancev, od Koprivnika do Črnomlja, pa tudi iz Celja
– pokrili smo vso Slovenijo.
Otroci so se pod skrbnim vodstvom svojih
zborovodij pesmi učili že od jeseni, a šele na srečanju so vsi skupaj zadoneli s pravim zvenom. Doživetje je bilo nepozabno tako zanje kot za številne starše in obiskovalce, ki so jih prišli poslušat.
Otroško petje je spremljal 30-članski orkester, vse skupaj pa je držala v ritmu zborovodja
Polona Stegu. Izvajali so mašo, ki jo je napisal
mladi ustvarjalec Tine Bec, in pisan nabor pesmi,
za katere sta aranžmaje napisala prav tako mlada
Viktorija Celarc in Andrej Marinčič. Maševal je salezijanec Klemen Balažič.

IZ SALEZIJANSKEGA SVETA
PANAMA - V "ameriškem Valdoccu", v glavnem
mestu Paname, so praznovali verjetno največjo
slovenost na svetu v čast sv. Janezu Bosku. Sveto
mašo je v navzočnosti vrhovnega predstojnika
Ángela F. Artimeja vodil panamski nadškof José

D. Ulloa. Po sveti evharistiji se je razvila procesija,
ki se je je udeležilo na desetine tisočev romarjev,
vernikov in turistov, ki so pozdravljali don Boskove
relikvije ter pospremili njegov kip po ulicah glavnega mesta. Don Boska Panamci tako čislajo, da
se jih za njegov praznik zbere tudi do 400 tisoč.

SVETNIKI v tem tednu

P Lurška Mati Božja
T Aleksij, škof
S Jordan, redovnik
Č Valentin, mučenec
P Klavdij, redovnik
MAROKO – Salezijanska skupnost v Kenitri je S Julijana, mučenka
N Aleš, red. ustanovitelj
26. in 27. januarja pripravila praznovanje Don
SVETA ZNAMENJA
Boska. Zbralo se je kakih 300 mladih. Prvi dan so
uprizorili don Boskovo življenje, nato so sledili poSveta beseda
govori in debate o njegovem življenju.. Dan se je
Posebno svete so mnozaključil s tradicionalnimi in modernimi plesi raz- gim besede svojcev ali prijanih držav. Drugi dan pa so posvetili športnim de- teljev, izgovorjene ob izrejavnostim in se pomerili v tekmovanju.
dnih priložnostih. Takšna je
zadnja beseda umirajočega,
POLJSKA – 27. januarja je med slovesno evhari- ki je bil nekomu posebno ljub,
stijo v svetišču Marije Pomočnice nadškof Sławoj ali prva beseda otroka.
Svete v temeljnem smislu
Leszek Głódź prebral odlok, s katerim je papež
so
za
verne ljudi tiste besede,
Frančišek sv. Janeza Boska razglasil za zavetnika
ki
veljajo
za Božje. Knjiga, v
mesta Rumia. Pri slovesnem bogoslužju so bili
kateri
so
shranjene, se zato
navzoči salezijanci obeh ustanov, ki delujejo v meimenuje
Sveto
pismo. Z vistu, sestre Hčere Marije Pomočnice, salezijanci
dika
svetopisemske
vere pa
sotrudniki, mestne oblasti in številni verniki.
Božja beseda ni samo Sveto
BELGIJA – Pokrajinski svetovalec Tadeusz Roz- pismo, temveč tudi svet kot
mus, ki nas je pred meseci obiskal v Celju, je ob stvarstvo. Prek stvarstva izprazniku sv. Janeza Boska vodil sv. mašo za govarja Bog veličastno, poevropske parlamentarce. Po slovesnosti je udele- gosto skrivnostno besedo in
človek naj bi nanjo odgovoril.
žencem podaril knjigo “La città di Don Bosco”.
Ta odgovor se lahko izraža
na več načinov: kot vprašaOBVESTILO.
nje, tožba, priznanje ali celo
Zdaj lahko berete preobtožba.
novljeni tednik Družina.
V liturgiji se zgosti človeJe pregledna z več iluskov odgovor na besedo žitracijami, s privlačnimi
vega Boga. Tu se moj 'jaz'
naslovi in vsebinskimi
odpre skupnemu 'mi'. Tukaj
poudarki. Naročite brez- skupaj poslušamo Božjo besedo in skupaj odgovarjamo
plačne izvode in se prev obliki prošnje, zahvale in
pričajte sami. Začutili
boste utrip svoje Cerkve hvale. Na koncu kakor pečat
vedno dodamo 'amen', kar
v Sloveniji in po svetu.
pomeni: Tako je, zagotovo je.

