OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 10. do 16. 6. 2019
ponedeljek:
8.00 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl
18.30 za + Doro Skočir

torek:
7.30 za + Avgusta Strmčnika
18.30 za + Miroslava Plementaša

sreda:
7.30 za + Frančiško Moličnik
18.30 za + Janeza Božiča

četrtek:
7.30 za + Zvonimira Kavčiča
18.30 za + Pavlo Tržan

petek:
7.30 na čast sv. Antonu v zahvalo
18.30 za + Nežiko Flis, 7. dan

sobota:
7.30 za + Tilko Kóvač
18.30 za + Štefana Volaska, obl.

NEDELJA – SV. TROJICA
8.00 v čast Sv. Trojici
za žive in rajne farane
10.00 za + Milico Šlosar
V tem tednu so se od nas poslovili
in stopili pred Božje obličje:

Nežika Flis (89), Milčinskega

● Svetega Duha potrebujemo, da moremo stopiti v oseben stik z Bogom in okušati njegovo
ljubezen, da moremo graditi lepe medčloveške
odnose, da moremo rasti v svoji bogopodobnosti, da se moremo odločati za dobro.
● Ta mesec je posvečen Srcu Jezusovemu. Jezus
nas neizmerno ljubi, vse naše grehe prevzema
nase. Evharistična daritev je trajen utrip njegovega Srca za nas. Prav je, da sv. mašo cenimo
in iz nje živimo.
● Ta teden bomo salezijanci zbrani na duhovnih
vajah, da bi premislili svoje delo in se še bolj
odprli Božji službi. Podprite nas z molitvijo.
● V soboto bo vseslovensko romanje bolnih in
ostarelih na Brezje. Še se lahko prijavite. Odhod avtobusa bo ob 7. uri.
● Prihodnjo nedeljo bo praznik Svete Trojice. To
je razodeta skrivnost naše vere, hkrati pa odsev
potrebe človeka, da živi v odnosu s soljudmi in
z Bogom.
● V avli kapele vzemite Glasilo.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

15.!6.!
16.!6.!
20.!6.!
23.!6.!
!

romanje!bolnih!na!Brezje!
praznik!Svete!Trojice!
praznik!Svetega!Renjega!telesa!
procesija!Svetega!Renjega!telesa!
druabno!sre"anje!(piknik!na!Svetini)!!

!

Pridi, pridi, Sveti Duh,!
iz!nebes!na!nas!razlij!
svoje!lú"i!svetli!sij#!!

7, dolgoletna skrbnica naše
kapele in zvesta molilka za
duhovne poklice;
Jožef Regula (84), bivajoč Ul.
frankolovskih žrtev 11;
Ludvik Zabret (68), bivajoč
Šmarjeta 21c. Naj jih Gospod
sprejme v nebeško slavo!

!

Pridi,!o"e!reveem,!
ki!deli!darove!vsem,!
pridi,!srcem!svetla!lu"#!
!

O, ti luč preblažena,
daj, razsvětli srca vsa
zvestih svojih vernikov.

!

9. 6. 2019

Binkoštna nedelja

Leto XV. št.
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BOŽJA BESEDA
Apostolska dela 2,1-11
Psalm!104!
Rimljanom 8,8-17
Janez 14,15-16.23-26
Nastal je z neba šum, kot bi se
bližal silovit vihar. Prikazali
so se jim jeziki, podobni
plamenom, ki so se razdelili,
in nad vsakim je obstal po
eden. Vsi so bili napolnjeni s
Svetim Duhom in začeli so
govoriti v tujih jezikih, kakor
jim je Duh dajal izgovarjati.
Pošlji svojega Duha in
prenôvi obličje zemlje.
Če prebiva v vas Duh njega,
ki je od mrtvih obudil Jezusa,
bo on, ki je Jezusa Kristusa
obudil od mrtvih, tudi vaša
umrljiva telesa oživil po
svojem Duhu, ki v vas
prebiva. Kateri koli namreč se
dado voditi božjemu Duhu, ti
so Božji otroci.

Prihod Svetega Duha nad apostole – lepa
tematika za upodabljajoče umetnike, za
teologe, morda še za kakšne karizmatične
osebe ali gibanja?! O ne! Jezus je vedel, da bi
apostolska skupnost in Cerkev brez Duha
Tolažnika in Posvečevalca, brez moči in luči
od zgoraj, razpadla že v samem začetku in
ne bi mogla postati nosilka Božje blagovesti
in odrešenja. Zakramenta sv. krsta in birme
vsakega kristjana naredita za svetišče
Svetega Duha. Po njegovem navdihu
spoznamo in vzljubimo Jezusa, po njegovem
razsvetljenju razumemo evangelij in po
njem živimo, po njegovem delovanju se naše Tolažnik Sveti Duh vas bo
učil vsega in spomnil vsega,
življenje spreminja v hvalnico Bogu, v
kar sem vam povedal.
občestvo vere in ljubezni.
!

YOUCAT – katekizem
Katoliške cerkve za mlade
33. KAJ POMENI: BOG JE
LJUBEZEN?
Če je Bog ljubezen, ne
obstaja nič ustvarjenega,
česar ne bi nosila in objemala neskončna naklonjenost. Bog ne le izjavi, da je
on ljubezen, ampak to dokaže: »Nihče nima večje
ljubezni, kakor je ta, da kdo
da svoje življenje za prijatelje« (Jn 15,13).
Nobena druga religija
ne pove tega, kar pove krščanstvo: »Bog je ljubezen«
(1 Jn 4,8.16). Vera vztraja pri
tej besedi, čeprav bi zaradi
izkušnje trpljenja in hudobije
v svetu ljudje dvomili o tem,
ali je Bog res prijazen. Že v
Stari zavezi Bog po ustih
preroka Izaija sporoča svojemu ljudstvu: »Ker si drag v
mojih očeh, spoštovan in te
ljubim, dam ljudi v zameno
zate in ljudstva v zameno za
tvoje življenje. Ne boj se, saj
sem jaz s teboj« (Iz 43,4-5),
in mu pove: »Četudi bi žena
pozabila svojega otročiča,
jaz te ne pozabim. Glej na
obe dlani sem te zapisal« (Iz
49,15-16). Jezus na križu,
kjer da svoje življenje za
svoje prijatelje, pokaže, da
govorjenje o Božji ljubezni ni
prazno.

BINKOŠTIM NAPROTI

SKLEP VEROUČNEGA LETA

Smo v devetdnevni pripravi na praznik Svetega Duha. Jezusovo učlovečenje se je začelo po
moči Svetega Duha in z Marijinim privoljenjem.
Apostoli so postali kvalificirani za oznanjevanje
evangelija in življenjsko pričevanje po prejemu
Svetega Duha, ki jim ga je Jezus obljubil ob svojem vnebohodu. Cerkev tudi danes lahko živi
svoje poslanstvo le v moči Svetega Duha.
Svetega Duha potrebujem, ker brez njega
ne morem gojiti pravega
odnosa do Boga. Brez
njega vera ostane le star
nauk, moralni predpis,
privatna zadeva, mnenje med mnenji. On mi
daje zavest, da sem ljubljeni Očetov sin, ljubljena Očetova hči.
Brez njega ne morem v medosebnih odnosih. P. Marko Rupnik pravi: »Kjerkoli zaveje
Duh, ga človeštvo zaznava kot ljubezen. Kjer
veje veter Svetega Duha, poganjajo semena odprtosti. Odprtost in sprejemanje pa sta prva koraka ljubezni.« Zato nam Sveti Duh tudi v času
individualizma pomaga ustvarjati občestvo. On
to skupnost spreminja in preobraža, ustvarja
red in harmonijo. Duh je tisti, ki omehča, kar je
trdo in okorelo. Kamnita srca spreminja v mesena, čuteča. Kar je suho, zalije, tolaži v žalosti.
V Svetem Duhu je Jezus med nami navzoč,
evangelij postane njegova sila, Cerkev pa skupnost v Sveti Trojici. Kdor želi živeti z Jezusom, v
Cerkvi, brez njega preprosto ne more.

Na binkoštni praznik bomo sklenili letošnje
veroučno leto. Čeprav smo prepričani, da nas je
Sveti Duh spremljal pri sleherni katehetski uri,
pa se goreče obračamo Nanj tudi ob sklepu tega
izobraževalno-duhovnega obdobja. On naj v
otrocih ohranja misel na Jezusa, navdihuje molitev med počitnicami in daje rast vsemu, kar je
bilo dobrega položeno v njihova srca.
Na praznično bogoslužje so izrečno vabljeni
tudi bivši in bodoči birmanci. Prvi bi izrekli zahvalo za prejeti zakrament, pa tudi za uspešno
osnovnošolsko znanje. Vemo, da je darove Svetega Duha, žal, možno tudi zakopati ali zapraviti. Da se to ne bi zgodilo, bomo iskreno prosili.
V tem tednu bo pri verouku priložnost za
sv. spoved, drugi pa to lahko opravite v nedeljo
med sv. mašo. Po slovesni praznični evharistiji
bodo veroučenci dobili veroučna spričevala,
nato bo organizirana družabna igra.

povzeto po Magnificat, junij 2019

ROMANJE BOLNIH NA BREZJE
V soboto 15. junija bo tradicionalno romanje bolnih in ostarelih k Mariji Pomagaj na
Brezje. V pisarni se lahko že prijavite in si rezervirate sedež na avtobusu.
Ob tej priložnosti spodbujamo tudi družine,
da se ob priložnosti odpeljete k Mariji na Brezje
ali v druga romarska svetišča, kot so Ptujska
gora, Petrovče, Nova Štifta, Brestanica, Rakovnik, Sveta Gora, ali celo Gospa Sveta na Koroškem in Višarje v Italiji. Predno greste na romanje, si pridobite nekaj informacij na spletu ter
napravite namen obiska pri Mariji. V teh božjepotnih krajih so naši predniki dobili veliko moči
in milosti, Marija ima pripravljeno tudi za nas.

SVETNIKI v tem tednu
P Karel Lwanga in ugandski m.
Janez XXIII., papež
T Frančišek Car., red. ust.
SZDRUŽENJE
Bonifacij, škof MARIJE POČMOČNICE
Norbert, škof
P Robert, opat
S Medard, škof
Don Bosko
N BINKOŠTI

SVETA ZNAMENJA
TABERNAKELJ je v naših katoliških cerkvah običajno vgrajen v kompozicijo
oltarne mize, svetnikov, zlasti farnega zavetnika, angelov in drugega okrasja. V
novejših cerkvah je njegova
postavitev lahko tudi drugje
in je navadno bolj preprosta. Vseeno pa gre za mesto, kjer je Jezus navzoč v
podobi kruha, da bi bolni in
umirajoči mogli vsak čas
prejeti to sveto hrano kot
popotnico. Kristus je tu navzoč in čaka na ljudi, ki prihajajo utrujeni in obupani po
okrepčilo in tolažbo. Na poseben način čaka tiste, ki
pridejo z ljubeznijo, da bi ga
molili in mu rekli preprosto
besedo: Glej tukaj sem. Bog
je sicer povsod navzoč,
toda zaradi človeka so nekateri kraji priložnost za nezamenljivo srečanje. Moliti
pred tabernakljem pomeni
umiriti svoje srce pred Njim,
ki je vir miru, ogreti svoj notranji hlad z ognjem Božje
ljubezni. Tu je izvir stalne
duhovne prenove.

