OZNANILA:
● Božja beseda nam je predstavila vrednost
človeškega življenja, ki ga je treba varovati od
spočetja do naravne smrti. V sebi ne nosimo le
SVETE MAŠE
zemeljske prvine, ampak tudi večne. Stil naod 25. 2. do 3. 3. 2019
šega življenja bo odseval v večnosti, naj Božja
ponedeljek:
ljubezen, ki je izlita v naša srca, razsvetljuje in
7.30 za + Ivano Lipar in sorodnike
bogati naše zemeljsko potovanje.
Vehovec
● V molitvi podprimo svetega očeta in vso Cer18.30 za + Antona Klemenčiča
kev v prizadevanju za odpravo deliktov in potorek:
sledic, ki so jih zagrešile posvečene osebe nad
7.30 za + Antona Štiftarja
otroci in mladoletnimi osebami. Naj Gospod
18.30 za + Marjana Polšaka
očisti ta sramotni madež ter varuje osebe v dusreda:
hovnih poklicih in krščanskih skupnostih pred
7.30 za + Antona Planinška
za + Martina Zvera
temi hudimi prestopki.
18.30 za + Marjana Polšaka

četrtek:
7.30 za žive in + dobrotnike DBC
18.30 za duhovne poklice in
beatifikacijo A. Majcna

petek:
7.30
18.30 za + Nežo Vodeb, 7. dan

sobota:
7.30 za + Angelo Pevec
18.30 za + Hartvigo Simonič, 30.d.

NEDELJA
8.00 za + Jerneja Košca, obl.
za žive in + župljane
10.00 za + Kazimirja Operčkala

V večnost so odšli:
Hartviga Simonič (92),
Prijateljeva 1; Janez Božič
(85), Ul. frank. žrtev 34; Neža
Vodeb (83), Gaji 40 in Inge
Korošak (76), Prekorje 77.
Gospod naj jih sprejme v
svoje nebeško kraljestvo.

24. 2. 2019

7. nedelja med letom

● Prihodnjo nedeljo imajo ob 9. uri srečanje
birmanci in njihovi starši, ki bodo sodelovali pri
sv. maši ob desetih in prejeli Jezusov evangelij.
● Kot kristjani poskrbimo bolnim in trpečim
bratom in sestram obisk duhovnika za prihod
Božjega zdravnika in podelitev sv. zakramentov.

● Na mizici vzemite Glasilo. Prišla je nova številka Ognjišča.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!!!3.!3.! sre!anje"starev"birmancev!
!
izro!itev"evangelija"birm."kandidatom!
!!!4.!3.!! sestanek"bralk"in"bralcev"Boje"besede!
!!!6.!3.! pepelnica!!strogi!post!!
!10.!3.! 1.!postna!nedelja!
!!!!!!!!!!!!!! kateheza"za"stare"prvoobhajancev!
!11.!3.! seja"PS!!!
!
!
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BOŽJA BESEDA
(1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23)!
Psalm!103!
1 Korinčanom 15,45-49
Luka 6,27-38

● Ta teden je znova reden verouk.
● Petek in sobota sta prva v mesecu marcu.
Pridite, počastimo Jezusovo usmiljeno in Marijino brezmadežno Srce.

Leto XV. št.

Ljudje uporabljamo človeško logiko, znamo
predvideti kaj nam bo koristilo, smo
sposobni presojati dogodke, ocenjevati
ljudi, pa tudi braniti svoj prav, celo svojo
užaljenost. Človeško je ljubiti tiste, ki ljubijo
tebe, se izogibati prevarantov,
braniti pred sovražniki in nasilneži. Kako
preseči to naravno moralo in neodrešeno
čustvo. Edini način je, da sprejmemo
Jezusovo, to je Božjo logiko, ki jo je potrdil s
svojim naukom in z osebnim zgledom.
Sovražnika se premaguje z ljubeznijo,
prekletstvo z blagoslovom, nasilneže z
notranjo močjo odpuščanja. Nadalje veliko
pridobimo, če smo radodarni, usmiljeni,
prizanesljivi, pripravljeni na spravo.
Delajte dobro in boste sinovi Najvišjega.

Gospod pa naj vsakemu
povrne po njegovi pravičnosti
in zvestobi. Danes te je
Gospod dal meni v roko, pa
nisem hôtel iztegniti svoje
roke zoper Gospodovega maziljenca.
Gospod je
usmiljen.

milostljiv

in

Prvi človek je iz prsti, zemeljski, drugi človek je iz
nebes. Kakor smo nosili podobo zemeljskega, bomo nosili tudi podobo nebeškega.
Bodite usmiljeni, kakor je
usmiljen tudi vaš Oče! Ne
sodíte in ne boste sojeni. Ne
obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo
odpuščeno. S kakršno mero
namreč merite, s takšno se
vam bo odmerilo.
!

YOUCAT – katekizem
Katoliške cerkve za mlade
OD KOD VEMO, KAJ SPADA K PRAVI VERI?
Pravo vero najdemo v
Svetem pismu in v živem
izročilu Cerkve.
Sveto izročilo in Sveto pismo sta med seboj tesno povezana in drug drugega deležna. Iz istega Božjega studenca pritekata in se tako rekoč zlivata v enoto ter se
usmerjata k istemu cilju (2.
Vatikanski koncil, BR 10).
Nova zaveza je nastala iz
vere Cerkve. Sveto pismo in
tradicija spadata skupaj. Predajanje vere ne poteka v prvi
vrsti prek besedil. V prvih
stoletjih so v Cerkvi govorili,
da je Sveto pismo »zapisano
bolj v srce Cerkve kot na pergament«. Že učenci in apostoli so novo življenje doživljali predvsem v občestvu z
Jezusom. V to občestvo, ki je
po vstajenju na drug način
obstajalo naprej, je mlada
Cerkev vabila ljudi. Prvi kristjani so »bili stanovitni v nauku apostolov in v občestvu,
v lomljenju kruha in v molitvah« (Apd 2,42). Družili so
se med seboj in vendar so
imeli prostor za druge. Vse
do danes je vera to: kristjani
vabijo druge ljudi, da bi spoznali občestvo z Bogom, ki se
je od časov apostolov neponarejeno ohranilo v katoliški
Cerkvi.

ZDRUŽENJE MARIJE POMOČNICE
V naši župnijski kapeli s podobo Marije Pomočnice čutimo in izkušamo bližino Gospodove
Matere, ki je učiteljica in varuhinja naše vere ter
pomočnica v naših vsakdanjih potrebah in tegobah. Številne prižgane svečke kažejo, da Mariji zaupamo, se ji priporočamo in zahvaljujemo. Takega prisrčnega in zaupljivega odnosa do Marije
nas uči sv. Janez Bosko, ki je govoril, da je vse kar
je dobrega storil, bilo po priprošnji in posredovanju Marije Pomočnice. V sanjah pri devetih letih
mu je bila obljubljena izrecna Marijina asistenca.
Da bi to duhovnost živeli tudi njegovi sodelavci, dobrotniki in drugi verniki je sv. Janez Bosko
ustanovil Združenje Marije Pomočnice. Zavedal se
je, da tako najlažje ostanemo dobri, gradimo Cerkev in skrbimo za rast Božjega v človeških srcih.
Člani Združenja naj se vztrajno poglabljajo v skrivnost Marijinega življenja in se trudijo za pobožnost do Marije Pomočnice. Ta pripadnost nalaga
dolžnost častiti Marijo Pomočnico in Mater Cerkve in se udeleževati don Boskovega poslanstva
med mladino in ljudstvom, zlasti z vzgojo in s širjenjem in obrambo krščanske vere.
V Sloveniji je bilo tovrstno združenje ustanovljeno leta 1902, torej v prvem letu salezijanske
navzočnosti pri nas, leto dni pred blagoslovom rakovniškega kipa Marije Pomočnice in dve leti pred
začetkom gradnje tamkajšnje cerkve. Od blagoslova kipa naše Marije Pomočnice je minilo že
skoraj 14 let. Zato dajemo pobudo, da bi z letošnjim praznikom Marije Pomočnice tako združenje
zaživelo tudi pri nas. To ne bo povezano z nobenimi stroški in izrednimi obveznosti. Najgloblji
razlog bo ljubezen do Marije in želja, da bi tudi
drugi spoznali v njej ljubečo Mater in Pomočnico
na poti našega krščanskega življenja. Tej pripravi
bodo namenjeni tudi zapisi v našem Glasilu in priložnostni nagovori v skupinah in pri sv. maši.

IZ PISMA naših ŠKOFOV
Postajati vedno bolj kristjan, vedno bolj Božji
je naša dosmrtna naloga. Tudi odrasli potrebuje
oznanjevalca, ki mu sporoči veselo vest o odrešenju, da se znova odloči, ali bo Kristusa sprejel za
svojega odrešenika ali pa bo iskal rešitev le v sebi
in v ponudbah sveta.
Katehet oznanja, kar nosi v srcu, oznanja
svoje izkustvo Božje navzočnosti, ogreva srca,
vabi k obredu, išče poti, kako bi na najprodornejši
način razrahljal zemljo za Božjo besedo.

ZIMSKI ORATORIJ 2019
Animatorji našega mladinskega centra so v
času zimskih počitnic med torkom in četrtkom pripravili tridnevni zimski oratorij, ki se ga je udeležilo okrog 15 otrok in 10 animatorjev. Oratorij je
vodila animatorka Ana Sečki, ki se je prvič preizkusila v tej vlogi. Otroci so se preko filma Čudo soočali s sprejemanjem drugačnosti. Potekale so
kreativne delavnice, kjer so se otroci lahko na hitro spoznali s svetom cirkuških veščin, medijskega
ustvarjanja in kreativnosti. Ker ni snega, smo imeli
prvi dan na sporedu kopanje, zadnji dan pa drsanje na ledu. Otroci in animatorji so se pri svojem
delu zelo izkazali in se že veselijo prihajajočega
poletnega oratorija.
Damijan Grlec

Zanimiva novica
Med 25. februarjem in 1. marcem bo v mestu Ulcinj
v Črni gori potekalo 13. Evropsko prvenstvo katoliških duhovnikov v dvoranskem nogometu. Slovensko ekipo sestavlja 11 duhovnikov, med njimi je tudi
naš g. Mitja. Vsak dan se bo okoli 200-220 duhovnikov zbralo skupaj pri oltarju ob krajevnem škofu, dopoldan so razna spoznavanja okolja in Cerkve, popoldan in zvečer pa so na sporedu tekme. Želimo jim
varno pot, dobro uvrstitev in srečno vrnitev.

SVETNIKI v tem tednu
P Alojzij in Kalist, mučenca
T Aleksander, škof
S Gabrijel Žal. MB, redovnik
Č Ožbolt, škof
P Feliks, papež
S Neža Praška, devica
N Kunigunda, cesarica

SVETA ZNAMENJA
ČAS je naša zemeljska danost. Sam po sebi je nevtralen in določen z ritmom gibanja nebesnih teles. Glede na
naše okoliščine in doživljanja
pa ga lahko imenujemo kot
»boren, svinčeni, izpolnjen,
zlati, drveči« čas. Ljudje današnje družbe veliko uporabljamo izgovor »nimam časa«,
znan pa nam tudi »dolgčas«.
Posebno vrednost mu dajemo z opredelitvijo sveti čas.
Jezus govori, da se je »čas
dopolnil in se je Božje kraljestvo približalo«. Pri slovesu od
učencev pred smrtjo pravi, da
bo med njimi »le malo časa
… in spet me boste videli«.
Imeti čas pomeni živeti v
navzočnosti Boga. Cerkveno
leto, v stoletjih zrasla umetnina vere, je okvir, ki ohranja
čas za Boga in za veliko dragocenega, česar v naglici in
hrupu niti ne zaznavamo. V
krščanski dediščini je sedmi
dan, dan Jezusovega vstajenja, namenjen razmišljanju,
bogoslužju in počitku. Žal je
ta praksa zelo razvrednotena. V Evropi bi morali sprožiti
prizadevanje za osmislitev
nedelje – časa za Gospoda.

