OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 19. do 25. 8. 2019
ponedeljek:
7.30 za 2 Franca in Pavlo Škrabl
18.30 za + Petro Drev, greg.

torek:
7.30 za + Karlija Gradišnika
za + Petro Drev, greg.
18.30 za verne duše

sreda:
7.30 za + Marjeto Pahovnik
18.30 za + Petro Drev, greg.

četrtek:
7.30 za + Petro Drev, greg.
18.30 za + Simona Višnarja, 1. obl.

petek:
7.30 za + Petro Drev, greg.
18.30 za + starše Ulaga

sobota:
7.30 za + Alojza Sovinca
18.30 za + Petro Drev, greg.

NEDELJA
8.00 za + Jerneja Košec, starše
Poženel in sorodnike
za + Petro Drev, greg.
za žive in rajne farane
10.00 za + iz družine Trebše in
Miloša Drea

Dobri Oče, vsem, ki te ljubijo, si
pripravil nevidne darove. Naj
tvoja ljubezen tako prevzame
naša srca, da te bomo v vsem in
nad vse ljubili in dosegli obljubljene dobrine, ki presegajo
vse naše želje. Po Kristusu,
našem Gospodu.

● Jezus želi, da bi bili zavzeti in goreči kristjani,
da bi se ob nas navdušili in ogreli tudi drugi.
Moč in milost za to dobivamo pri sv. maši in
obhajilu. Naj Sveti Duh v nas prižge in ohranja
ogenj svoje ljubezni.
● Radostno smo obhajali praznik Vnebovzetja
Device Marije. To veselje in upanje na njeno
mogočno priprošnjo pri Jezusu v nebesih naj
preveva vse naše življenje.
● V soboto bo 24. v mesecu in spominski dan
Marije Pomočnice. Njeni častilci vabljeni k
večerni sv. maši, nagovoru, litanijam in molitvi
za novo veroučno leto.
● Ob sobotah zvečer je delavniška maša.

18. 8. 2019

20. nedelja med letom
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spominski!dan!Marije!Pomo"nice,!
sre"anje!"astilcev!MP!
seja!PS!
sestanek!bralcev!Boje!besede!
birmanski!vikend!na!Pohorju!
Praznik!rojstva!Device!Marije!
za"etek!verou"nih!sre"anj!
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Verou"ni!preblisk#!
Med!duhovnikim!klepetom!je!bila!izre"ena!tudi!
naslednja! ideja,! oz.! vpraanje:! Ali! ne! bi! bilo! v!
redu,!da!bi!v!vsaki!triadi!imeli!verouk!le!dve!leti,!
tretje!pa!bi!namesto!tega!prihajali!vsak!teden!k!
sv.!mai.!To!bi!bilo!podobno!vajeniki!dobi:!dve!
leti!teorije!in!leto!prakse.!S!tem!bi!se!izognili!oli!
podobnemu! pou"evanju! in! bi! se! sre"evali! z!
Jezusom! in! njegovim! delovanjem! v! ivo.! $e! bi!
tehtali! u"inkovitost,! bi! verjetno! bila! bistveno!
bolja,!kot!jo!imamo!doslej.!Seveda!skupaj!s!stari,!saj!se!vera!prenaa!na!mladi!rod!po!odraslih.!
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BOŽJA BESEDA
Jeremija 38,4-6.8-10
Psalm!40!
Hebrejcem 12,1-4
Luka 12,49-53

● V avli vzemite Glasilo, na voljo je še kakšen
izvod revije Don Bosko .

NAPOVEDNI KOLEDAR!

Leto XV. št.

Napetosti in prepiri vseh vrst se dogajajo
med otroci, v družinah in družbenih
okoljih. Celo Božje zadeve in Jezusove
zahteve povzročajo razdore med ljudmi,
kar je napovedal naš Odrešenik. Nemalokrat pride do slabe volje ali spora v družini glede vpisa k verouku, obiskovanja
maše ali sodelovanja pri cerkvenih aktivnostih. Za Jezusa se je treba odločiti, po
robu seje potrebno postaviti svoji lenobi,
zlu vsake vrste in zvitim izgovorom, ki
nam jih ponuja okolje ali hudi duh. Prizadevanje za sožitje, mir in sodelovanje je
naša trajna naloga, pri kateri nam Jezus
izdatno pomaga, saj je On spravna žrtev
za naše razdore in razdeljenost.

Tiste dni so uradniki rekli
kralju:
»Tega
človeka,
Jeremija, je treba usmrtiti, ker
slabí roke vojakov in vseh
ljudi, ko jim govorí take
besede. Saj ta človek ne išče
blaginje za to ljudstvo, ampak
nesrečo.«
Gospod, hiti mi pomagat!
Bratje in sestre, odstranímo
vsakršno breme in greh, ki
nas zlahka zapelje, ter vztrajno tecímo v tekmi, ki nas čaka. Uprimo oči v Jezusa,
voditelja in dopolnitelja vere.
Jezus je rekel učencem:
»Prišel sem, da vržem ogenj
na zemljo, in kako želim, da
bi se že razplamtel! Mislite,
da sem prišel na zemljo
prinašat mir? Ne, vam rečem,
ampak razdeljenost.
!

YOUCAT – katekizem
Katoliške cerkve za mlade
58. ČLOVEK JE USTVARJEN PO 'BOŽJI PODOBI'.
Človek je vrhunec stvarstva, ker ga je Bog ustvaril
po svoji podobi. (1 Mz
1,27). Drugače kot nežive
stvari, rastline in živali je
človek z duhom obdarjena
oseba. Ta lastnost ga bolj
povezuje z Bogom kot s
človeku vidnimi soustvarjenimi bitji.
Človek ni nekaj, temveč je
nekdo. Kot o Bogu rečemo,
da je oseba, tako rečemo
tudi o človeku. Človek lahko
misli prek svojega neposrednega obzorja in lahko izmeri vso širino biti; celo samega sebe lahko spozna iz
kritične razdalje in se ima v
posesti, druge lahko zazna
kot osebe, spoštuje njihovo
dostojanstvo in jih ljubi. Med
vsemi vidnimi ustvarjenimi
bitji je edino človek sposoben svojega Stvarnika spoznati in ljubiti. Človek je določen za to, da živi v prijateljstvu z Bogom (Jn 15,15).
Bog želi, da spoznamo njegovo ljubezen in že zdaj vse
svoje življenje živimo v odnosu z njim. Ta odnos traja
večno.

100-LETNI JUBILEJ SLOVENCEV
V PREKMURJU
Murskosoboški škof Peter Štumpf je sv. mašo,
ki jo je daroval na praznik sv. Klare v samostanu klaris v Turnišču, začel z besedami: »Praznik sv. Klare
obhajamo tukaj v Turnišču v zarji velikih dogodkov
tega tedna, najprej praznika Marijinega Vnebovzetja, ki je, bi lahko rekli, tako zelo naš. Kar tri dnevna
praznovanja, nikjer v Sloveniji toliko ljudi kot v Turnišču, prav s posebno ljubeznijo in pobožnostjo do
Marije pod Logom že stoletja in tako tudi danes…
Potem pa seveda drug velik dogodek 100-letnica
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.«
Pred 100 leti so bili Prekmurci utrujeni od strahotnih posledic 1. svetovne vojne in diplomatskih
preigravanj mednarodnih velesil. Kam bo spadalo
Prekmurje? S kom in kako bodo živeli? Upanja za
prekmurske Slovence je bilo malo, zelo malo.
Kdo od takratnih svetovnih voditeljev, ki so zarisovali nove meje držav, bi lahko imel kaj čutenja z
neznatnim slovenskim življem med Muro in Rabo?
Kako bi jih lahko v korist prekmurskih Slovencev
prepričal katoliški duhovnik in pogajalec dr. Matija
Slavič, ki je bil s svojim sodelavcem, duhovnikom dr.
Francem Kovačičem, na mirovni konferenci v Parizu
na prvi fronti pogajanj.
Duhovnik dr. Matija Slavič je šel v Pariz podobno, kot je šel Mojzes v Egipt pred faraona. Mojzes je na egiptovski dvor stopil samo s palico in jecljavo besedo, Slavič pa z neomajno voljo, da za prekmurske Slovence stori vse, kar je v njegovi moči.
Oba, Slavič in Kovačič, praznih rok, brez zlata za podkupnino ali pa odkupnino, pa vendar prepričljiva zagovornika pravice po svobodi.
Na koncu je bil izid naravnost čudežen. Mojzesu je uspelo izpeljati njegovo ljudstvo iz egiptovskega suženjstva v svobodo v obljubljeni deželi;

Slaviču pa uspe združitev prekmurskih Slovencev z
matičnim narodom, v svobodi vseh, ki spoštujejo in
ljubijo Slovenijo. Mojzesa in Slaviča je pri poslanstvu
krepila njuna močna in neomajna vera v Boga.
V tej veri so še tudi drugi prekmurski in prleški
katoliški duhovniki – Mikloš Küzmič, Jožef Košič,
Marko Žižek, Jožef Borovnjak, Anton Stranjšak, dr.
Franc Ivanocy, Peter Kolar, Štefan Kühar, Jožef Klekl
st., Ivan Baša, Jožef Klekl ml., Jožef Sakovič, Ivan Jerič, Jožef Godina, dr. Anton Korošec in še nekateri –
začutili dolžnost, da se žrtvujejo za slovenstvo v
Prekmurju. S svojim delom so ljudi spodbujali k poglabljanju vere, ljubezni do maternega jezika, Slovence pa k združitvi z matičnim narodom.
Po svoji naravi smo ljudje močno dovzetni za
svoje pravice. Ker pa v sebi nosimo razne ranjenosti,
smo dovzetni tudi za krivice in celo sovraštvo. Tako
veliko dobrih semen, ki jih narod potrebuje za svojo
rast in razvoj, pade na pot sovražnosti ali na skalo
maščevalnosti in dobra semena propadejo. Če bi se
pa med nami razraščalo trnje razdeljenosti, bi to postalo resna grožnja za mir in našo prihodnost.
Da je rano razdeljenosti vedno mogoče ozdraviti in jo celo napraviti za vogelni kamen svetosti,
nam zgovorno pričujeta tudi Božja služabnika, nekdanji polanski župnik in mučenec Danijel Halas ter
nekdanji odranski župnik Alojzij Kozar st. in mnogi,
ki smo jih poznali kot pričevalce vere, branilce življenja ter graditelje mostov edinosti v Cerkvi in narodu.
»Mi imamo dobro mater, najboljšo Mater Marijo. Takšno, ki ne samo da hoče, temveč tudi lahko
pomaga zato, ker je s svojimi priprošnjami vsemogočna. Ona je kraljica nebes in zemlje in zato
nam ponuja preobilno pomoč, samo če se zanjo
potrudimo. Po to pomoč moramo iti. Ne moremo si
želeti, da bi nam svojo pomoč prinesla k postelji, v
kateri bi ostali po svoji nemarnosti. Vstanimo iz
postelje. Sklenimo roke, srčno odprimo svojo dušo
ter jo s čistim srcem prosimo za pomoč. Zagotovo jo
bomo dobili.« je pred 100 leti zapisal Jožef Klekl st.

MINISTRANTSKE
DOGOSVETNIKI v tem tednu
PDIVŠČINE
Janez Eudes, duhovnik
T Bernard, opat
Najpapež
bo tudi tokrat nekaj
S Pij X.,
dogodivščin
iz KRALJICA
knjige MiniČ DEVICA MARIJA
Pstrantske
Roza iz Lime,
devica
smešnice.
S Jernej, apostol
N Ludvik, kralj

SVETA ZNAMENJA
MOLČANJE je enako pomembna človekova danost
kot govorjenje. »Vsak dan
me obdajajo besede in glasovi. Od samega govorjenja
so že popolnoma pokvarjeni«, pravi molivec 73 psalma. Človekova tehtna beseda se rojeva v poglobljenem molku. Jezus je veliko
molčal in poslušal: »Jaz nisem govoril sam od sebe,
ampak Oče mi je naročil, kaj
naj rečem in govorim.« (Jn
12,49) Pred svojim javnim
delovanjem je šel v tišino
puščave, On umolkne pred
Očetom, pa tudi pred Pilatom. Zato bogoslužje upošteva tudi izročilo molčanja.
Govorjenje in molčanje je v
svojem zaporedju primerljivo ritmu vdiha in izdiha,
plimi in oseki. Sveto molčanje je zbrana navzočnost,
čakajoče iztezanje k Bogu.
»Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša!« (1 Sam 3,10)
V liturgiji je zelo potreben
čas molka po poslušanju
Božje besede in po prejemu
svetega obhajila.

