
 

SVETE MAŠE  
od 18. do 24. 2. 2019 
 

ponedeljek:  
7.30   

18.30 za + Janeza Božiča, 7. dan 

 torek:  
7.30 za + Marijo Plesnik 

18.30 za + Franca in Verono  

Marič, obl. 

   za + Franca in Hermino  

  Golhleb 

      sreda:  
7.30 za + Marjeto Pahovnik  

18.30 za beatifikacijo Cvetane  

Priol 
      četrtek:  
7.30 za družinsko deblo 

18.30  

      petek:  
7.30 za + Marijo in Ivana Leskov- 

 šek in Marijo Romih 

18.30 za + Marjana Polšaka 

       sobota:  
7.30 za rojstni dan 

18.30 za + Antona Straha 

    NEDELJA 
8.00 za + Ano Vrečko 

 za žive in + župljane 

10.00 za + Miloša Drea 
 
 

O Bog, sam praviš, da rad 

prebivaš pri ljudeh, ki so 

čistega in iskrenega srca. 

Pomagaj nam tako živeti, 

da boš mogel ostati med 

nami. (glavna mašna prošnja) 
 

OZNANILA: 
 

●  Prisluhniti Kristusu pomeni sprejeti njegov 

vrednostni sistem, ki je zgrajen na ljubezni do 

Boga in bližnjega. Ta pa vključuje tudi cilj, h 

kateremu potujemo: večnosti in našemu 

vstajenju. Kakor je bil Kristus obujen od 

mrtvih, bomo obujeni tudi mi. Bi sploh na 

kakšnem drugem temelju lahko gradili svojo 

nesmrtnost? 
 

● Ta teden zaradi zimskih počitnic ni veroučnih 

srečanj, ampak otroke vabimo na oratorij, ki bo 

potekal v našem SMC ta teden od torka do 

četrtka. Prijavite se lahko tudi po spletu. 
 

● Prihodnjo nedeljo bo spominski dan Marije 

Pomočnice, ko bomo prejeli Božji blagoslov po 

njeni mogočni nebeški priprošnji. Namesto 

pridige bomo brali pismo slovenskih škofov. 
 

● Na mizici vzemite Glasilo. Dobili smo še ne-

kaj izvodov zadnje številke revije Don Bosko. 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

19.-21.2.!zimski!oratorij!

!!!3.!3.! sre!anje"star�ev"birmancev!

! izro!itev"evangelija"birm."kandidatom!

!!!4.!3.!! sestanek"bralk"in"bralcev"Bo�je"besede!

!!!6.!3.! pepelnica!�!strogi!post!!

!10.!3.! 1.!postna!nedelja!

!!!!!!!!!!!!!!kateheza"za"star�e"prvoobhajancev""!

!

ZA LEPŠE BOGOSLUŽJE:
!

Glas zvončka pred obhajilom je povabilo, da 

takoj pristopimo k oltarju za prejem Gospo-

dovega telesa. Izoblikuje naj se vrsta po dva in 

dva. Duhovnik obhaja izmenjaje levega in de-

snega in ni potrebno čakati, da bi se prejemnik 

obhajal in dal prostor naslednjemu. Obhajamo 

se obrnjeni k oltarju in ne na poti k sedežem.

!

17. 2. 2019                    6. nedelja med letom           Leto XV. št. 7
BOŽJA BESEDA  
Jeremija 17,5-8
Psalm!1!
1 Korinčanom 15,12.16-20
Luka 6,17.20-26

Blagoslovljen mož, ki zaupa 
v Gospoda in je Gospod nje-
govo zaupanje. Je kakor dre-
vo, zasajeno ob vodi, ki stéza 
svoje korenine k potoku,
njegovo listje ostane zeleno; 
ne neha roditi sadu.

Blagor vsem, ki zaupajo v 
Gospoda.

Če se oznanja, da je Kristus 
vstal od mrtvih, kako morejo 
nekateri govoriti, da ni 
vstajenja mrtvih? Če torej 
mrtvi ne morejo vstati, tudi 
Kristus ni vstal. Če pa Kristus 
ni vstal, je prazna vaša vera.

Jezus je govoril učencem:
»Blagor vam, ubogi, kajti va-
še je Božje kraljestvo. Blagor 
lačnim, preganjanim … 
Vriskajte od sreče, kajti vaše 
plačilo v nebesih je veliko.
!

 

 
 

Blagor tebi, ki si še mlad, ki imaš zdrave 

otroke, lepo kariero, ki si lahko privoščiš 

veliko reči. Jezusovi blagri so obrnjeni na gla-

vo: blagor žalostnim, lačnim, preganjanim, 

objokanim.  Ključ za razumevanje teh 

Jezusovih rekov ni v poveličevanju revščin in 

trpljenja, ampak v sporočilu, da je to minljivo, 

da nam to pomaga hrepeneti po trajnejših 

dobrinah, zoreti v luči Božjega in večnega. 

Novi človek bo postal tisti, ki mu materialne 

stvari niso vse, ki ga polni želodec ne 

zadovolji, ki ga zabava ne poteši. To je 

logična pot zemeljskih radosti, saj se vsako 

premoženje porabi, sitost spremeni v lakoto, 

pomembnost v razočaranje. Blagri vsebujejo 

Jezusovo  zagotovilo, da nam je pripravljeno 

nebeško kraljestvo, ki ne premine. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 OBZORJA DUHA 
 

Če smo v preteklih dveh Glasilih spodbujali 
k naročilu tednika Družina, naj tokrat velja po-
vabilo k gledanju oddaje Obzorja duha na TV 
Slovenija. Voditeljica s. Romana nas z dopisom 
vsak teden že vnaprej vabi o ogledu. 

Ali smo katoličani res to, kar o nas pripove-
dujejo nekateri v naši družbi: dvoličneži, hinavci, 
pedofili ...? Kaj pa pravimo sami o nas? Ne za-
mudite to nedeljo, ko nas Božja beseda spod-
buja k življenju po blagrih, oddaje Obzorja duha 
ob 11.25 na prvem programu TV Slovenija ali 
www.rtvslo.si. Gosta v studiu bosta: g. Franci 
Trstenjak in dr. Igor Bahovec na temo Kdo smo 
katoličani?

Nekaj novičk smo ujeli v objektiv naših ka-
mer. Več pozornosti smo namenili katehet-
skemu simpoziju na temo zakramenta krsta, 
razmišljanju o evtanaziji in hvaležni zahvali za 
pomoč družine Količ.

S SEJE ŽPS 
 

Po molitvi za bolnike in spominu Lurške 
Matere Božje, smo se osredotočili na temo me-
seca Poklicani k vzajemnemu sodelovanju in 
služenju.

Pogovarjali smo se, da v naši škofiji že pri-
manjkuje duhovnikov. V naši župniji zaradi re-
dovne skupnosti salezijancev tega ne občutimo
in nam je ta problematika manj poznana. Prav 
tako nam ni potrebno opravljati nekaterih del, 
kot so vzdrževanje objektov, ekonomija, skrb za 
verouk in mladinske pastoralne programe, pa 
tudi urejevanje okolja. Drugod se morajo za ta 
dela zavzeti laiki.

Vendar se bomo morali tudi pri nas vzgajati 
in pripraviti za delo, ki ni nujno duhovniško. Zato 
je dragocena sleherna pomoč laikov pri uprav-
ljanju in pastoralnem delu v župniji. Vsak naj bo 
pripravljen sprejeti delo za graditev skupnosti.

ZAČETEK KATEHEZ ZA STARŠE  

Na prvem srečanju v mesecu januarju smo 
z župnikom Tonetom postavili temeljni kamen, 
kako bodo potekale priprave na prvo sv. spoved 
in obhajilo. Kot že zadnji dve leti smo bili starši 
enakega mnenja, da se bomo mesečno sreče-
vali pred nedeljsko sv. mašo.

Prejšnjo nedeljo smo tako imeli prvo kate-
hezo na temo: Vest, Božji glas v človeku. Zani-
miv naslov, saj si vsakdo lahko sleherni trenutek 
izpraša vest in sprejme Božje obvestilo.

Pri sv. maši so se naši otroci predstavili in 
smo jih pokrižali na čelo, nam pa je kar zaigralo 
srce. Zavedamo se, da je to velik korak k Je-
zusu. Veselimo se, da bomo hodili to pot pri-
prave skupaj, združeni v molitvi in praznovanju, 
ki bo doseglo vrhunec 26. maja.

        Klavdija M.

Z očmi in srcem pripravnika 
 

Kot dijak zdravstvene nege in v okviru prak-
tične izkušnje delujem v Splošni bolnišnici Ce-
lje. Ob svojem delu opažam, da si sestre, oz.
osebje ne vzamejo dovolj časa za paciente in 
onemogle. Velikokrat na pacienta ne gledamo s
srcem. Pozabimo, da se ljudje v bolnišnici ne 
počutijo domače. Nekateri prestrašeni čakajo 
svojo usodo. Zato si kljub napornemu urniku in 
nestrinjanju z nadrejenimi poskušam vzeti čas 
za bolnika, mu pomagati duševno, saj velikokrat 
pacient potrebujejo kakšno lepo besedo vzpod-
bude in navsezadnje človeka s srcem in ne 
samo delavca, ki zdravi njegovo telo.

Boštjan Ž.

Počitniška misel 
Kakor je narobe, če nedeljo spremenimo v 

delavnik, je zgrešeno, če počitnice namenimo 
za intenzivno učenje. Jezusovo navodilo je, da 
se nekoliko odpočijemo, razvedrimo, sprostimo.
To potrebo je Stvarnik vtkal v naš bioritem.

 
YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 

ZAKAJ VERO PREDAJAMO 
NAPREJ?

     Jezus je svojim učen-
cem in nam vsem izročil
naročilo: »Pojdite torej in 
naredite vse narode za mo-
je učence« (Mt 28,19).

     Misijon je bistvo Cerkve in 
Jezusovo naročilo vsem kris-
tjanom, naj v besedi in deja-
nju oznanjamo evangelij, da 
se bodo ljudje svobodno od-
ločili za Kristusa. Noben pra-
vi kristjan vere ne prepušča 
le katehetom, duhovnikom in
misijonarjem. Kristjani smo 
za druge. To pomeni: vsak 
pravi kristjan bi rad, da Bog 
pride tudi k drugim. Reče si: 
»Gospod me potrebuje! Kr-
ščen sem, birman in odgovo-
ren za to, da ljudje v moji 
okolici zvedo za Boga in pri-
dejo do spoznanja resnice«.
    Mati Terezija je uporab-

ljala prispodobo: »Pogosto 
lahko vidiš žice, ki so nape-
ljane ob robu ceste. Dokler 
skoznje ne steče električni 
tok, ni luči. Žica, to sva jaz in 
ti! Električni tok je Bog!
Imamo moč, da omogočimo 
toku, da teče skozi nas, in 
tako svetu prinašamo luč: 
Jezusa – ali pa se uporabi 
upiramo in s tem dovolju-
jemo, da se razširja tema.«
Nujno potreben je nov rod 
apostolov, ki bodo spodobni 
dati odgovor na izzive časa.

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Flavijan, škof  

T Bonifacij, škof  
S Frančišek in Jacinta, f. past.  

Č Irena, devica 

P Sedež apostola Petra  

S Polikarp, škof-mučenec  

N Matija, apostol  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

Poleg vidnih opomnikov
človek uporablja tudi glasov-
na opozorila. Sveto pismo 
pravi, da je vse stvarstvo ka-
kor nenehna hvalnica Bogu.

»Naj se veselijo nebesa, 
zemlja naj se raduje, naj buči 
morje in kar ga napolnjuje,
naj od veselja vriska polje in 
vse, kar na njem raste, naj 
vriskajo drevesa v gozdu«
(Ps 96). Pesnik iz 2. stoletja 
piše: »Kakor gre dih vetra 
skozi harfo, tako gre dih 
Gospodovega duha skozi 
moje ude, da pojem o njegovi 
ljubezni.«

Skladatelj G. F. Händel je 
po težki bolezni, ki ga je po-
ložila na veliki petek, vstal v 
novo obdobje prekipevajoče 
hvale, ko mu je bil dan navdih 
za oratorij Mesija. O prvi iz-
vedbi so zapisali: Potem so
planili zbori, orkanska sila 
zvoka. Händel je stal pri or-
glah. Hotel je svoje delo nad-
zorovati in voditi, a se mu je 
iztrgalo …, kakor da ga ni bil 
on ustvaril. Ko se je na koncu 
oglasi 'amen', so se mu ne-
hote odprle ustnice in je pel z 
zborom, kakor še nikoli v svo-
jem življenju.


