OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 9. do 15. 9. 2019
ponedeljek:
7.30 za + družini Vehovec, Lipar
za + Nežiko Flis, greg.
18.30 za + Marijo Kozmus

torek:
7.30 za + Marka Suhadolnika
za + Nežiko Flis, greg.
18.30 za + Franca Kunsta in
družino Preskar

sreda:
7.30 za + Ano Prepadnik
18.30 za + Nežiko Flis, greg.

četrtek:
7.30 za + Nežiko Flis, greg.
18.30 za + Miro Tomassini

petek:
7.30 za 2 Franca in Pavlo Škrabl
18.30 za + Nežiko Flis, greg.

sobota:
7.30 v čast sv. križu in Marijinemu imenu za zdravje
za + Nežiko Flis, greg.
18.30 za + starše Strah in Zupančič

NEDELJA
8.00 za + Nežiko Flis, greg.
za žive in rajne farane
10.00 za + Emilijo Gomze
V zakramentu sv. krsta je bil
prerojen Jan Turnšek. Naj ob
podpori staršev in občestva raste
v Božjem otroštvu.
K Stvarniku se je preselila
Katarina Škorjanc (81), bivajoča
Jeretinova 13. Gospod naj ji
nakloni nebeško slavo.

● Ob prazniku Marijinega rojstva se Gospodovi
in naši Materi zahvaljujemo za varstvo in
pomoč, zaupajoč, da nas bo tudi v prihodnje
spremljala na poteh življenja.
● Ta torek se začno veroučna srečanja po sporedu, ki ga najdete v Glasilu in na spletu.
● Birmanci so preživeli ta vikend na Pohorju in
začeli neposredno pripravo na bližnji praznik
potrditve v veri. Priporočamo jih v molitev
vsem, ki se zavedate, da prevzemajo nalogo
posredovanja vere prihodnjemu rodu.

8. 9. 2019

23. nedelja med letom

● V nedeljo se začne devetdnevna priprava na
praznik našega farnega zavetnika bl. Antona
Martina Slomška, ki ga bomo slovesno
praznovali v nedeljo 22. septembra. Praznično
sv. mašo bo vodil zlatomašnik salezijanec g.
Franc Pohajač, doma iz Nove cerkve, deluje pa
na Opčinah pri Trstu.

● Društvo Mala pot organizira romanje k Sv.
križu nad Belimi vodami v torek 17. 9. Več
informacij je na plakatu v avli.
● V avli je na voljo Glasilo in novo Ognjišče.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

10.!9.!!za!etek"verou!nih"sre!anj!
14."9.""Petrov!e:"molitveni!dan!za!duh.!poklice!
15."9.""Petrov!e:"protipoplavna"molitev!
21."9.""Sti!na:"sre!anje"verne"mladine!
22.!9.!!praznovanje!farnega!zavetnika!
!
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BOŽJA BESEDA
Knjiga modrosti 9,13-18
Psalm!90!
Filemonu 1,9-10.12-17
Luka 14,25-33

● V soboto dopoldne bo v Petrovčah škofijski
molitveni dan za duhovne poklice. Pridite,
stopimo skupaj k Mariji s prošnjo za Jezusa, da
pošlje novih delavcev v svoj vinograd.
● V Petrovče bomo povabljeni tudi prihodnjo
nedeljo popoldne, ko bo molitev celjskih župnij
za obvarovanje našega mesta poplav.

Leto XV. št.

Nič kaj privlačen ni Jezusov nauk, da je
treba nase naprtiti križ in iti za njim.
Zahteva večjo ljubezen do sebe kot do
domačih. Kaj pravzaprav zahteva in pričakuje od nas? Življenjskim danostim se
človek pač ne more izogniti. Če pride križ
bolezni, ga je treba sprejeti in tudi v njem
videti priložnost za kaj dobrega. Če se
znajdemo v kakšnem drugem težkem
položaju, nam Jezus želi pomagati, saj je
rekel, da nas bo poživil. Kogar Gospod kliče v duhovni poklic, bo vsekakor ljubezen
do njega moral postaviti pred ljubezen do
domačih. Sicer pa se prav v odnosu do
Jezusa krepi ljubezen do soljudi, za katere
se žrtvujemo in darujemo.

Saj komaj dojemamo, kar je
na zemlji, težko najdemo, kar
imamo v rokah. Kdo bo torej
prišel na sled nebeškim
rečem? Kdo bi spoznal tvojo
voljo, ko bi ne bil ti dal
modrosti, ko ne bi bil z višav
poslal svojega svetega Duha?
Gospod, ti si naše pribežališče od roda do roda.
Sprejmi Onezima ne več kot
sužnja, ampak kot brata, ki je
nadvse ljub najprej meni, še
toliko bolj pa tebi, tako kot
človek kakor v Gospodu.
Če kdo pride k meni in ne
zavrača očeta, matere, bratov,
sester, žene, otrok in svojega
življenja, ne more biti moj
učenec. Kdor ne nosi svojega
križa in ne hodi za menoj, ne
more biti moj učenec.
!

Katoliške cerkve za mlade

BESEDA NASLEDNIKA APOSTOLOV
ob začetku šole in verouka

64. BOG JE USTVARIL
ČLOVEKA KOT MOŽA IN
ŽENO.
Bog, ki je ljubezen in
vzor občestva, je človeka
ustvaril kot moža in ženo,
da sta skupaj podoba njegovega bitja.
Bog je ustvaril človeka
po svoji podobi, kot moškega
in žensko (prim. 1 Mz 1,27).
Bog ga je ustvaril tako, da je
človek mož ali žena in da
hrepeni po izpolnitvi in celoti
v srečanju z drugim spolom.
Možje in žene imajo absolutno enako dostojanstvo; v
ustvarjalnem razvoju svoje
'moškosti' in 'ženskosti' izražajo različne vidike Božje popolnosti. Bog ni ne mož ne
žena, vendar se je pokazal
kot očetovski in materinski. V
ljubezni moža in žene, posebej v zakonski skupnosti, kjer
mož in žena postaneta »eno
meso« (1Mz 2,24), moremo
ljudje slutiti nekaj sreče združenja z Bogom, v katerem
vsak človek najde svojo dokončno celost. Kakor je Božja ljubezen zvesta, tako
skuša biti zvesta tudi njuna
ljubezen; in ta ljubezen je po
Božjem načinu ustvarjalna,
saj iz zakona nastane novo
življenje.

Dragi šolarji. Lepo je, da se veselite začetka
novega šolskega leta, in še lepši je nemir pričakovanja, ki ga doživljate v sebi. Tudi naučili se boste
vsega, kar bo potrebno, da boste dobili dobre
ocene za svoje znanje. Predvsem pa vas prosim,
da se v tem letu vaše srce uči enako zavzeto, kot
se bodo učile vaše glave. Vednost, ki jo sprejemajo naše glave, je seveda zelo pomembna. Še
veliko bolj pomembno pa je tisto znanje, ki oblikuje naša srca.
Dragi starši, prosim vas, da z enako pozornostjo in skrbnostjo, kot napolnite šolsko torbo svojega otroka, tudi vse šolsko leto spremljate, s čim
polnijo glave in srca vaših otrok. Sicer je Kahlil Gibran zapisal: »Vaši otroci niso vaši otroci,« a vas
vseeno prosim, da ne pozabite, da so vam zaupani. Ne dovolite, da vam jih v letih šolanja kdorkoli vzame. Vedno preverjajte, kako in kaj jih
učijo. Pogovarjajte se z otroki, da boste mogli pravočasno postaviti meje morebitnim stranpotem.
Dragi kateheti in katehistinje. Tudi vi boste
del naših otrok sprejeli s pričakovanjem staršev,
da jim boste pomagali rasti v veri. Rast v veri pa je
najprej rast v odnosu do Jezusa Kristusa, ki je za
nas umrl in vstal. Otroci, ki jim boste pomagali hoditi za Jezusom, naj vidijo, kako zelo vi sami zaupate Jezusu. Vaš zgled jim bo pomagal oblikovati
osebni odnos prijateljstva z Jezusom. Ko se vam
zahvaljujem za vaše poslanstvo in pripravljenost,
vas prosim, da svoje veroukarje in njihove družine
stalno spremljate tudi s svojo molitvijo.
Vsem želim bogato leto novih spoznanj in
nove rasti.
Stanislav Zore OFM,
ljubljanski nadškof in metropolit

YOUCAT – katekizem

OB MARIJINEM IN NAŠEM PRAZNIKU
Marija je bolj kot Jezusova telesna mati njegova najzvestejšega vernica. V to so bili prepričani
stari krščanski pisatelji, ki so Marijo videli kot vzor
vseh, ki verujejo.
K Mariji, temu neznanemu dekletu, pride Božji
angel, ki ji sporoči: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Na začetku vsakega verovanja je torej milost, to je spoznanje obdarjenosti z
ljubeznijo Boga, »ki nas je prvi vzljubil«. Mi lahko verujemo, ko nas on obišče v trenutkih našega življenja in nam izkaže svojo ljubezen. Kdor se zave svoje
majhnosti in nevrednosti in svoje neskončne obdarovanosti, ta je sposoben verovati. Vera je torej človekov odgovor na Božjo ljubezen. Marija se ob zavedanju ljubljenosti zahvaljuje Bogu s svojim slavospevom. Mir in veselje v Svetem Duhu postaja pravi
blagoslov za skupnost verujočih.
Marija je Božje besede in navdihe poslušala in
jih ohranila v globini srca. Gospodovo besedo ohrani
samo tisti, ki ji pusti, da najde prostor v njegovem
vsakdanjiku, torej tisti, ki po njej živi, ki se zaradi nje
spreminja in privoli Božjim idejam bolj kot svojemu
prepričanju in željam. To je namreč pravo zaupanje,
hoditi za Jezusom in ne za samim seboj.
(celotni članek: Božje okolje 4/2019, str. 14)

VEROUČNA SREČANJA
bodo potekala po sledečem urniku:
1. razred: sreda ob 17. uri
2. razred: sreda ob 16. uri
3. razred: sreda ob 16. uri
4. razred: sreda ob 18. uri
5. razred: torek ob 17. uri
6. razred: torek ob 16. uri
7. razred: četrtek ob 14.30
8. razred: četrtek ob 15.30
9. razred: četrtek ob 17. uri

SVETNIKI v tem tednu
P Peter Klaver, redovnik
T Ines, mučenka
S Bonaventura, redovnik
Č Marijino ime
P Janez Zlatousti, škof
S Povišanje svetega križa
N Žalostna Mati Božja

SVETA ZNAMENJA
VODA je naročje življenja.
Nerojeno življenje v materinem telesu plava v plodovnici, ki je po sestavi podobna morski vodi. Voda
okrepča žejnega, odstrani
umazanijo, igraje dviga plavajočega. Voda je bistvena
sestavina pri krstu. Trikrat
se voda zlije v podobi križa
na glavo krščenca. Nekoč
so krščevali s potapljanjem
v vodo, kar pomeni smrt s
Kristusom; dvig iz vode pa
pomeni vstajenje s Kristusom v novo življenje. Pri Jakobovem studencu je Jezus
ženi, ki je prihajala zajemat
vodo, obljubil živo vodo, ki
tistega, ki jo pije, za zmeraj
reši žeje (Jn 4,7-15). Ob
drugi priložnosti je dejal:
»Če je kdo žejen, naj pride
k meni in naj pije« (Jn 7,37).
Tekoča, živa voda je simbol
Svetega Duha, ki bo podeljen kot sad Jezusovega trpljenja in vstajenja. Sv.
Frančišek Asiški se v svoji
Hvalnici stvarstva zahvaljuje Bogu za sestro vodo, ki je
ponižna, dobra in čista.

