OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 13. do 19. 5. 2019
ponedeljek:
7.30 v dober namen
18.30 za + Slavico Kunej

torek:
7.30 za + Marjeto Pahovnik
18.30 za + Janeza Božiča

sreda:
7.30 za + Antona Štiftarja
18.30 za + Sonjo Lepin

četrtek:
7.30
18.30 za + Ivana Knehtla

petek:
7.30 za +2 Franca in Pavlo Škrabl
18.30 za + Janeza in Jelko
Skoporec in sorodnike

sobota:
7.30 v čast MB za zdravje
18.30 za + Martina Holeška

NEDELJA
8.00 za + Ano, Rudija in Bojana
Belina
za žive in rajne farane
10.00 za + Angelo Brešan

● Prisrčno se zahvaljujemo škofu Petru za vodenje tega prazničnega bogoslužja. Naj Marija
Pomočnica, v katero tako zaupate, nakloni
potrebnih milosti za odgovorno službo pastirja
murskosoboške škofije. Gospodar žetve pa naj
vam pokliče nove sodelavce.
● Birmancem želimo, da bi se v pripravi na
potrditev s Svetim Duhom utrdili in poglobili v
veri. Prvoobhajancem pa naj Marija pomaga
pripraviti srca za sprejem Jezusovega telesa.

Janez Bosko)

4. velikonočna nedelja

● V pisarni se prijavite za romanje na Rakovnik
26. maja popoldne.

● V avli kapele vzemite Glasilo. Tam so na voljo
tudi podobice naše Marije s posvetilno molitvijo.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
12.!5.! shod!Marije!Pomo"nice!
19.!5.!! molitev!za!duhovne!poklice!v!Marijini!!
!!
!
cerkvi!
20.-25.!5.!estdnevnica!pred!prvim!obhajilom!
26.!5.! slovesnost!prvega!sv.!obhajila!
!
!
romanje!k!Mariji!na!Rakovnik!
30.!5.!! Gospodov!vnebohod!
31.!5.! sklep!marnic!
!!1.!6.! #arna!mavrica!na!Rakovniku!(za!otroke)!
!

!
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Apostolska dela 13,14.43-52
Psalm!100!
Razodetje 7,9.14-17
Janez 10,27-30

● Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste pripravili
dobrote za današnje agape, h katerim vas lepo
vabimo v prostore mladinskega centra.
● Prihodnja nedelja bo 5. velikonočna. Ob 15. uri
bo molitvena ura in nato škofova sv. maša v
Marijini cerkve za nove duhovne poklice.

Leto XV. št.

BOŽJA BESEDA

● Bog povrni vsem za sodelovanje pri današnji
slovesnosti ob obletnici župniji in praznovanju
Marije Pomočnice. Hvala vsem, ki ste namenili
dar za zadnjo obnovo naše kapele.

!

O Marija, mati milosti, ki si
vedno hotela biti pomočnica
kristjanov, bodi moja varuhinja
v življenju, zlasti ob smrtni uri.
Daj, da tem bom v zemeljskem
življenju ljubil in častil, nekoč
pa z vsemi svetimi v nebesih na
veke slavil tvoje usmiljenje. (sv.

12. 5. 2019

Je človek vodljivo bitje? Strokovnjaki za
reklamni marketing bi to gotovo potrdili,
saj bi bil sicer njihov posel nesmiseln. Tudi
Jezus človeštvo označuje kot čredo, ki
potrebuje pastirja. Še bolj se to odraža pri
vzgoji otroka, ki ga starši držijo za roko in
počasi privajajo na samostojen korak. To
velja tudi na področju vere. Gospod me
drži za roko, beremo v 73. psalmu. Jezus
nas s svojo besedo prijateljsko vabi naj
hodimo za njim, ker nas vodi na dobro
pašo. Na pot nam je dal spremljevalko in
učiteljico, še več mater in pomočnico. Ona,
ki je zaznala zadrego na svatbi v Kani,
pozna tudi naše stiske in potrebe, zato ji
povsem zaupajmo.

Pavel in Bárnaba sta pogumno spregovorila: »Vam bi se
morala najprej oznaniti Božja
beseda. Ker jo zavračate in se
sami nimate za vredne
večnega življenja, glejte, se
obračava k poganom.«
Služíte Gospodu z veseljem.
Jaz, Janez, sem videl veliko
množico, ki je nihče ne bi
mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom
in pred Jagnjetom, ogrnjeni v
bela oblačila, v rokah pa so
držali palmove veje.
Moje ovce poslušajo moj
glas; jaz jih poznam in hodijo
za menoj. Dajem jim večno
življenje; nikoli se ne bodo
pogubile in nihče jih ne bo
iztrgal iz moje roke.
!

YOUCAT – katekizem
Katoliške cerkve za mlade
28. KAKO SE GLASI APOSTOLSKA VEROIZPOVED?

Verujem v Boga Očeta
vsemogočnega, stvarnika
nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda
našega; ki je bil spočet od
Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl
in bil v grob položen; šel
pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi
na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo
prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha;
sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje
in večno življenje. Amen.

Tvoj Verujem naj bo zate kot ogledalo! Opazuj se v
njem, da boš videl, ali vse to,
kar govoriš, da veruješ, tudi
zares veruješ. In vsak dan se
razveseli svoje vere. (sv. Avguštin)
Noben človek ne živi
sam, noben človek ne veruje
sam. Bog nas skliče, ustvari
občestvo, svoje ljudstvo, svojo Cerkev. (sv. Bazilij)

TAKO SE MARIJA ČASTI
Šmarnična srečanja so priložnost za vse starostne skupine, da poživimo zaupanje v Marijo, da
nam Ona odpre um in srce za Božje stvari.
Zato vabljeni k srečanjem v naši kapeli in pri
kapelici na Prekorju. Poleg spodbudnega branja o
misijonarju Knobleharju pri jutranji maši in zvečer
ob Serafinčku, ki nas uči moliti, ter razmišljanjem o
nebeškem Očetu, bomo častili Marijo z raznimi molitvami in s pesmijo. Priporočali ji bomo otroke, družine, mladino, bodočega celjskega škofa, duhovne
poklice, ustanovitev Združenja Marije Pomočnice,
pa tudi sami sebe.

MARIJANSKI SHOD
Rojstni dan naše župnije
vsako leto povežemo s praznovanjem Marije Pomočnice
in z romarskih shodom. Podoba Marije Pomočnice v naši
kapeli je na zelo primernem in
posrečenem mestu, kakor da je z Jezusom sestopila
iz nebeških višav in nam želi biti posebej blizu. Je kot
asistentka pri vsaki sv. maši in vsaki molitvi. Jezus,
kakor da se je 'naveličal' njenega naročja, steguje
roke proti nam. Želi biti z nami. Sicer pa je izrečno
dejal, da bo z nami do konca sveta.
Pri Mariji pogosto prižgete svečko in zmolite za
osebne in skupne potrebe družine, župnije in Cerkve. Vaš kovanec se 'pretopi' v sv. maše, dobrodelne
namene in župnijske potrebe. Skratka, pred Marijo
se uresničuje čudovita vzajemnost, z njo resnično
postajamo živo občestvo.

DUHOVNIKI POKLICI – tudi moja stvar
Danes je nedelja Dobrega pastirja in svetovni
molitveni dan za duhovne poklice. Papež Frančišek
nam je za ta dan napisal pismo, v katerem poudarja,

da Gospodov klic ni vdor Boga v našo svobodo, ni
neko breme, naloženo na naša ramena. Nasprotno,
to je ljubeča pobuda, s katero nam Bog prihaja naproti in nas vabi, da vstopimo v veliki načrt, ki ga želi
deliti z nami.
Vsak katoličan je verjetno prepričan, da so nam
duhovni poklici potrebni. Ti običajno rastejo na drevesu krščanske skupnosti. Moj poklic kristjana, ki
sem s krstom vcepljen kot mladika v Jezusa, naj bi
rojeval takšno duhovno ozračje, da bi se v skupnosti
lahko prebujal in razvijal čut za apostolske poklice.
Konkretno pomeni, da se Jezusu zahvaljujem za sedanje duhovnike in molim za tiste, ki naj bi to službo
sprejeli čez desetletja. Dejstvo, da trenutno v naši
škofiji ni nobenega kandidata, je znamenje, če ne
kar alarm, da se moramo predramiti in se aktivno
pridružiti akciji dela in molitve za nove poklice. Saj
je že Jezus naročil naj prosimo Gospodarja žetve, da
pošlje na nove delavce na svojo žetev.
Dragi starši, preizkus take drže lahko preverite
pri sebi. Če menite, naj Bog pokliče kogarkoli, le
vašega otroka ne, bi to pomenilo, da Bogu zapirate
vrata njegove previdnosti in omejujete otrokovo
svobodo.

ROMANJE
NA RAKOVNIK
V nedeljo 26. maja bo ob 15. uri
v svetišču Marije Pomočnice na
Rakovniku v Ljubljani slovesni
praznik in romarski shod, ki se
ga bomo udeležili tudi mi. Odhod avtobusa bo ob 13. uri. Čimprej se prijavite!

ZA LEPŠI POTEK SV. MAŠE
Obhajilni obred se začne z molitvijo: Gospod nisem vreden … Nato zvonček povabi, da pristopimo
k oltarju in počakamo v dveh vrstah na začetek obhajanja. Obhajamo se takoj, šele nato se obrnemo
in gremo na svoje mesto.

SVETNIKI v tem tednu
P Fatimska Mati Božja
Marija D. Mazzarello, red.ust.

T Bonifacij, mučenec
S Zofija, mučenka
Č Janez Nepomuk, duh.-muč.
P Jošt, puščavnik
S Janez I., papež-mučenec
N Urban I., papež

SVETA ZNAMENJA
KATEDRA se imenuje
škofov sedež in je nastala iz
uradnega sedeža učitelja in
sodnika. Lahko je lesena ali
kamnita. V celjski stolnici je
lesena s pozlačenimi robovi,
v ptujskogorski baziliki pa
kamnita s škofovim grbom. Iz
besede katedra izhaja ime za
škofovsko cerkev: katedrala,
stolnica. V starih katedralah
je bila katedra v središču
apside za oltarjem. Kot vidni
izraz škofove oblasti je po navadi dvignjena na stopnice in
označena z baldahinom (nekakšnim 'nadstreškom'), kar
ponazarja besede, s katerimi
je Jezus pooblastil učence:
Kdor posluša vas, mene posluša. Po starem bogoslužnem redu škof sedi na katedri
in tudi pridiga s katedre, sede
ali stoje. Ob škofovem sedežu so sedeži duhovnikov.
Manj poudarjen je duhovniški
sedež, ki je po prenovi bogoslužja praviloma ob strani oltarja, obrnjen k ljudstvu, da bi
ga verniki dobro videli. Mašnik je predstojnik vse zbrane
skupnosti, ki ga sede zbrano
poslušamo.

