OZNANILA:
● Ne sodite, da ne boste obsojeni; eden je sodnik: Bog. Odpuščajte, da vam bo odpuščeno.

SVETE MAŠE
od 8. do 14. 4. 2019
ponedeljek:

● Bog povrni za današnjo nabirko, ki je namenjena za nakup novega projektorja v kapeli, da
bomo tudi podnevi videli besedila pesmi.

● Danes ob 16. uri vabljeni na križev pot na kraj
za + Marjana in Tatjano Polšak
trpljenja v Bukovžlak.

7.30 v zahvalo in priprošnjo za zdravje

18.30 za + Janeza Božiča

torek:
7.30 za + Marjana in Tatjano Polšak
za + Jožeta Moličnik in Ireno
18.30 za + Antona Liparja obl. in
starše Oselj

sreda:
7.30 za + Olgo Dešman
18.30 za + Angelo Pevec

četrtek:
7.30 za + Frančiško, Jožeta,
Herbija in Vilija
18.30 za + Tilko Kovač

petek:
7.30 za + Ivana Brešana
18.30 za + Antona Klemenčiča

sobota:
7.30
18.30 za + Milico in Franca Šlosar

CVETNA NEDELJA
8.00 za + Antona Belina, obl.
za žive in rajne farane
10.00 za + Franca Golhleba

● Ta teden bo sv. spoved veroučencev. Seveda
vabljeni k spovedi tudi starši in drugi. Kdor tega
zakramenta več ne prejema, bo otopel in greh
bo zniževal njegov duhovni polet.
● V soboto ob 10. uri vabljeni k velikonočni
katehezi in izdelovanju butaric. Oljčne vejice
vzemite pri nas, vaš dar pa je namenjen za naš
Don Boskov center. Bog povrni.
● Prihodnjo nedeljo bo spomin Jezusovega prihoda v Jeruzalem, ko so ga ljudje navdušeno
sprejeli. Blagoslov zelenja in procesija pred
drugo sv. mašo se začne ob 9.45 na dvorišču.
● Ta teden naj bo naša pozornost usmerjena na
odpoved nečemu, kar ni zares potrebno. Tudi
razvadam in slabim navadam recimo ne.

● Na polici za tisk je župnijsko Glasilo in nova
številka revije Don Bosko.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!!!7.!4.!
!
Pred kapelo so na voljo oljčne !!8.!4.!
vejice, ki so jih
13.!4.!
pripravili v salezijanskih
14.!4.!
župnijah na Primorskem.
18.!4.!
Priporočamo, da jih ne
19.!4.!!
kupujete drugod, saj darovi za 20.!4.!
te oljke ostanejo našemu Don !
Boskovemu centru.
21.!4.!
!

!

5.!postna!nedelja!
Bukovlak!!kriev!pot!
seja!PS!
velikono"na!delavnica!
cvetna!nedelja!
veliki!"etrtek!!ustanovitev!evharistije!
veliki!petek!!Jezusovo!krianje,!smrt!
velika!sobota!!Jezus!v!grobu!
!
velikono"na!vigilija!
praznik!Gospodovega!vstajenja!

7. 4. 2019

5. postna nedelja

Leto XV. št.

14

BOŽJA BESEDA
Izaija 43,16-21
Psalm!126!
Filipljanom 3,8-14
Janez 8,1-11
Ne spominjajte se prejšnjih
reči, ne mislite na nekdanje
reči. Glejte, nekaj novega
bom narédil, zdaj klije, mar
ne opazite? Da, speljal bom
pot skozi puščavo in reke
Obtožbe vseh vrst imajo koren v utrjevanju skozi pustinjo.
lastnega položaja in svojega prav ali svojih Velike reči je Gospod za nas
slabih namenom. Tožnikom grešnice ni šlo stóril.
za rešitev njene zadeve, ampak za past, ki Bratje in sestre, za izgubo
imam vse zaradi vzvišenosti
so jo nastavili Jezusu: ali bo zavrnil predpis spoznanja Kristusa Jezusa,
starozavezne postave, ali pa bo sokriv za
mojega Gospoda. Zaradi nježenino smrt. Jezus je rešil zadrego kot
ga sem zavrgel vse in imam
Odrešenik: kdor je brez greha, naj sodeluje vse za smeti, da bi si prislužil
Kristusa in zažível v njem.
pri kamenjanju – in vsi so se razšli. Tudi
Jezus se je vzravnal in ji
ženo je odpustil rekoč ne greši več. Ne
rekel: »Kje so, žena? Te ni
sodite, da ne boste sojeni. Kaj kažeš na
nihče obsódil?« Rekla je:
grehe svojih bližnjih, svojega pa ne vidiš.
»Nihče, Gospod.« In Jezus ji
Sami stopimo pred Jezusa, tudi v
je dejal: »Tudi jaz te ne
zakramentu sv. spovedi in prejeli bomo
obsojam. Pojdi in odslej ne
neizmerni dar odpuščanja in Božje ljubezni. gréši več!«
!

YOUCAT – katekizem
Katoliške cerkve za mlade
18. KAKŠNO VLOGO IMA
SVETO PISMO V CERKVI?
KAKO ODGOVORIMO BOGU, KA NAS NAGOVORI?
Cerkev zajema svoje življenje in svojo moč iz Svetega
pisma.
Odgovoriti
Bogu pomeni, da mu verjamemo.
Razen Kristusove navzočnosti v sveti evharistiji Cerkev
ničesar ne časti bolj kot Božjo
navzočnost v Svetem pismu.
Med sveto mašo poslušamo
evangelij stoje, saj nam v človeških besedah, ki jih poslušamo, govori Bog sam.
»Gospod danes govori z
nami po Svetem pismu nam
podarja luč, kaže pot življenja,
podarja občestvo in odpira za
mir«, je dejal Benedikt XVI.
Kdor hoče verovati, potrebuje poslušno srce. Bog na
mnogotere načine išče stik z
nami. V vsakem človeškem
srečanju, v vsakem doživljanju
narave, ki nas prevzame, v
vsakem navideznem naključju, v vsakem izzivu, v vsaki
bolečini se skriva Božje sporočilo nam. Še razločneje nam
govori, ko se na nas obrača v
svoji besedi ali v glasu vesti.
Nagovarja nas kakor prijatelje.
Zato tudi odgovarjajmo kot prijatelji in mu verjemimo, mu
povsem zaupajmo, učimo se
ga vedno bolje razumeti in
brez pridržkov sprejemati njegovo voljo.

(6. nadaljevanje)

STAREJŠI: Ne pritožuj se nad težavami življenja,
SVETNIKI v tem tednu
z dobro željo in mislijo koga osreči.
P Julija, redovnica

Stopimo pod zavetni plašč Gospodove in
naše matere Marije. Priporočimo se ji v varstvo,
da bi napredovali v veri v njenega Sina. Povezani
v Združenju Marije Pomočnice, katerega 150- letnico bomo obhajali na letošnji veliki četrtek,
bomo bolj dejavni pri širjenju Marijinega češčenja
in pri graditvi Božjega kraljestva. Svojo pripravljenost na sodelovanje napišite na list in ga oddajte
v nabiralnik pri Mariji.

T Hugo, škof
S Ezekiel, prerok
Č Stanislav, škof - mučenec
Dnevi od cvetne nedelje do velike noči so tako
P Viktor, mučenec
pomembni za zgodbo našega odrešenja, da se je S Martin I., papež
vredno nanje tudi dobro pripraviti. Zato bo na N 6. postna - cvetna
cvetno soboto ob 10. uri velikonočna kateheza
SVETA ZNAMENJA
za vse, zlasti starše in otroke. V prvem delu bomo
VRATA varujejo dom, njespoznali bogastvo teh praznikov, nato izdelovali
gove prebivalce in lastnino.
presmece.
Kot z drugimi znamenji pa z

ZDRUŽENJE MARIJE POMOČNICE

PRIŽGIMO LUČ V POSTNI ČAS
Vsak teden naj bi zasvetila nova luč v našem prizadevanju. Doslej smo imeli že teden veselja, skupne mize, molitve in zahvaljevanja.

Četrta luč: TEDEN ODPOVEDI
Lučka odpovedi naj v nas zažari,
z viškom naj druga srca obdari.
Ponosni in veseli naj bi pogledali v vsak nov
dan, čeprav vemo, da nas čakajo mnoge obveznosti, problemi, naloge. Ne jezi se, če ima vrtnica toliko trnov, rajši se veseli, da ima na vrhu
tako lep cvet. Odpovej se stvarem, ki niso najbolj nujne in dogodkom, ki ti vzamejo preveč
časa. Knjiga modrosti daje konkreten nasvet:
odpovej se hinavščini, opravljanju, obrekovanju, maščevalnosti in podobnemu in ostalo bo
precej časa za prijaznost, naklonjenost…,
Povabilo, ki ga lahko uresničijo:
OTROCI: Vsak dan se nečemu odpovej, to daruj
Jezusu za nekoga, ki je v stiski.
MLADI: Odpovej se obisku okrepčevalnic s hitro
hrano in jej skromno.
STARŠI: Odpovej se eni svojih razvad, tudi obrekovanju.

VELIKONOČNA KATEHEZA 13. april

CVETNA NEDELJA, 14. april
Ta dan se spominjamo Kristusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem, ko so ga množico navdušeno sprejele, mu na pot trosile zelenje in cvetje ter navdušeno vzklikale: Hozana sinu Davidovemu. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem
imenu. Hozana. Zato pred sv. mašo blagoslovimo
zelenje in v procesiji spremljamo duhovnika v cerkev. Močno zaznamuje sv. mašo branje evangeljskega poročila o Jezusovem trpljenju in smrti. Blagoslovljene oljčne vejice doma zataknemo za križ,
na vrt ali kam drugam, na kar bi želeli priklicati več
Božjega varstva. Pozor. Blagoslov zelenja in procesijo pred drugo sv. mašo začnemo ob 9.45 na
košarkarskem igrišču.

RADIJSKI MISIJON
Danes se bo na Radiu Ognjišče začel 14. radijski misijon, ki bo največji po številu misijonarjev. Naslov radijskega misijona "Cerkev je mlada"
je navdihnila lanska sinoda mladih. Od nedelje 7.
aprila do sobote 13. aprila nas bodo nagovarjali:
kardinal, nadškof, kar osemnajst duhovnikov, tri
redovne sestre, pet glasbenih skupin in več mladih laikov. Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče.

njimi lahko ponazorimo še
mnogo drugih reči: prošnjo,
sprejemanje, vstopanje v drugačen svet. »Glej, stojim pred
vrati in trkam. Če kdo sliši moj
glas in vrata odpre, bom vstopil k njemu in večerjal z njim in
on z menoj« so zapisane Jezusove besede (Raz 3,20). Jezus samega sebe ni imenoval
samo luč sveta, resnica in življenje, temveč tudi vrata. Kot
Dobri pastir pravi: »Jaz sem
vrata k ovcam. Kdor stopi skozme, bo rešen, bo hodil noter
in ven in bo našel pašo« (Jn
7sl.). Pred posvetitvijo cerkve
škof s svojo palico potrka na
vrata Božje hiše in uporabi
gornje Jezusove besede. V
pravoslavnih cerkvah stoji med
oltarjem in Božjim ljudstvo ikonostas (stena s svetimi podobami), ki ima vrata, skozi katera vstopa duhovnik, ki del
bogoslužja opravlja pred njim
med ljudmi, evharistični pa za
njim pri oltarju. Mariji pravimo
»vrata nebeška«, ker nam je
omogočila dostop do Jezusa in
zveličanja. Za vrati smrti stoji
Kristus, ki nas vabi, naj mu že
sedaj odpremo vrata srca.

