
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
14. do 20. 10. 2019 
    ponedeljek:  
7.30 za + Frančiško in Bogomirja 

   Rezar 

za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za + Mari Jarc 

 torek:  
7.30 za + Ano Kladnik 

za + Vinka Rebevška, greg.  

18.30 za + Marijo Klepej 

   za + Karla Pajka 

      sreda:  
7.30 za + Marijo Pustoslemšek 

 za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 v zahvalo 

      četrtek:  
7.30 za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za + Hermino Novak 

     petek:  
7.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 

za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za + Miroslava Plementaša 

      sobota:  
7.30 za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za zdravje Luka in družine 

     NEDELJA  
8.00 za + Marjana Petana 

za + Vinka Rebevška, greg. 
10.00 za + Antona Turnška 

  za žive in rajne farane 
 

Pridi, pridi, Sveti Duh,            iz 
nebes na nas razlij svoje luči 

svetli sij. In sedmero vlij darov 
v duše svojih vernikov, saj ti   v 

vsem zaupajo. 
 

OZNANILA: 
 

● Samo v Kristusu bomo lahko dospeli v večno 
življenje. Ta povezanost z njim pa se uresničuje 
že v tem življenju. Izrabimo dar svetih zakra-
mentov, ki nam jih je pripravil za to združenje 
in življenje v Njem. 

  

● Našim devetim birmancem želimo vse naj-
boljše za enkraten dogodek prejema sv. birme.  
Naj jih Sveti Duh ohranja v trdni povezanosti z 
Jezusom, katerega priče naj bodo v življenju.  

 

● Jutri ob 19. uri vabljeni na sejo ŽPS, ki jo bomo 
začeli z molitvijo rožnega venca v kapeli.  

 

● V torek bo sestanek za starše veroučencev 6. 
razred. Potrebno si je izmenjati izkušnje in 
iskati poti za rast v veri. 

 

● Lepo vabljeni to soboto na slovensko-hrvaško 
romanje v Krašić, rojstno župnijo bl. Alojzija 
Stepinca, ki je med vojno sprejel in omogočil 
delo nad 500 pregnanim slovenskim duhov-
nikom. Prijavite se v pisarni. 

 

● Prihodnja nedelja bo misijonska. Nanjo se 
bomo pripravljali z mislimi salezijanskega mi-
sijonarja Ernesta Saksida, ki je bil rojen pred 
100 leti.  Nabirka pri mašah bo za misijone. 

 

● V nedeljo bo začel vizitacijo v naši ustanovi 
predstojnik slovenske salezijanske inšpektorije 
g. Marko Košnik, ki bo vodil sv. mašo ob 8. uri.  

 

● V avli vzemite Glasilo.  
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

14.!10.!seja!�PS!
15.!10.!sestanek!star�i!verou"encev!6.!razreda!
19.!10.!romanje!v!Kra�i#!na!Hrva�kem!
20.!10.!misijonska!nedelja!
21.!10.!sestanek!star�i!verou"encev!3.!razreda!
22.!10.!sestanek!star�i!verou"encev!4.!in!5.!r.!
23.!10.!sestanek!star�i!verou"encev!1.!in!2.!r.!!
!

13. 10. 2019               28. nedelja med letom        Leto XV. št. 41 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
2 Kr 5,14-17 
Psalm!98!
2 Timoteju 2,8-13 
Janez 14,23-26  

 

Tiste dni je Sirec Naamán šel 
in se sedemkrat potópil v 
Jordanu, po besedi Božjega 
moža Elizeja. In njegovo 
meso je spet postalo kakor 
meso majhnega dečka; bil je 
očiščen svoje gobavosti.  
 

Gospod je dal spoznati svoje 
odrešenje. 
 

Če smo z njim umrli, bomo z 
njim tudi zaživeli. Če z njim 
vztrajamo, bomo z njim tudi 
zakraljevali. Če pa ga bomo 
zatajili, bo tudi on nas zatájil. 
 

Če me kdo ljubi, se bo držal 
moje besede in moj Oče ga bo 
ljubil. Prišla bova k njemu in 
prebivala pri njem. Tolažnik 
Sveti Duh, ki ga bo Oče 
poslal v mojem imenu, on vas 
bo učil vsega in spomnil 
vsega, kar sem vam povedal. 
! 

 
 

Večkrat se v naših nabiralnikih najde tudi 

reklama za razstrupljanje telesa, v 

katerem se nabirajo škodljive sestavine. 
Še bolj potrebno pa je očiščevanje duše, ki 
naj bi po svoji naravi bila odsev svetega 

Boga. Ponižno stopiti v spovednico in se 
potopiti v brezmejno Božje usmiljenje je 
več kot psihološka terapija. Tu se napol-
njuje duša z Božjo milostjo, tu ponovno 

'vzbrstijo' darovi Svetega Duha, ki smo jih 

prejeli zlasti pri zakramentu sv. birme. 

Sveti Duh, ki je vez ljubezni med Očetom 
in Jezusom, nas spomni na Jezusove 

besede, nam da luči, da verujemo, kar 

nam je oznanjeno, in da moči, da živimo 

in delamo, za kar smo poklicani. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sprejmi  

potrditev  

- dar 
Svetega 

Duha 
 

Ko se je Bog prikazal Mojzesu v grmu, ki je 

gorel s plamenom, a ni zgorel, je zaslišal Božji glas 

in naročilo, naj si sezuje sandale, ker je kraj, kjer 

stoji, sveta zemlja. S prejemom sv. birme ste tudi 

birmanci in birmanke na svetem kraju, v območju 

svetega, Božjega. Zakrament birme je kakor pri-

žgani ogenj v vaših dušah, ki naj vse življenje gori 

in ne zgori. 

Sveti Duh vtisne v dušo kristjana neizbrisno 

znamenje, pečat, da smo ljubljeni Božji otroci, 

zaznamovani z Gospodom in njegovo ljubeznijo. 

To nam je bilo podarjeno že pri sv. krstu, pri sv. 

birmi pa potrjeno, izpopolnjeno in okrepljeno. Z 

birmo dobimo kristjani enega največjih daril v 

življenju, najboljšega in najzvestejšega prijatelja – 

Svetega Duha. 

»Kakor je čelo maziljeno s sv. krizmo, tako je 

duša maziljena s Svetim Duhom« je dejal sv. Ciril 

iz Jeruzalema. Zato smo kristjani posvečeni, svetli 

in sveti, saj postanemo svetišče Svetega Duha. S 

to notranjo lučjo in močjo smo usposobljeni za 

pričevanje in molitev. Nihče ne more reči 'Jezus je 

Gospod', razen v Svetemu Duhu. In Jezus nas je 

naučil najlepšo molitev, s katero se obračamo k 

njegovemu in našemu Očetu. Sveti Duh nam 

pomaga, da je ne molimo le z ustnicami, ampak iz 

srca s spoštovanjem, zaupanjem in ljubeznijo.  

Včasih se kdo izrazi, da je z birmo vse naredil, 

a se z birmo šele začne odgovorno krščansko živ-

ljenje.  
  

MISIJONSKA NEDELJA 
 

Pred dobrim mesecem smo lahko po TV 

videli obisk papeža Frančišika pri slovenskem 

misijonarju Petru Opeki na Madagaskarju. S 

tem je sveti oče dal priznanje njemu in vsem 

misijonarjem, pa tudi dobrotnikom, za vse kar 

storimo za dobro soljudi s krščanskim oznani-

lom in humanitarno pomočjo.  

Letos mineva 100 

let od rojstva misijo-

narja Ernesta Sakside, 

ki je v Braziliji ustanovil 

Deško mesto. O njego-

vem delu je napisanih 

več deset knjig, Zvezna 

univerza v Braziliji mu 

je podelila častni dok-

torat za dolgoletno so-

cialno in vzgojno delo 

med najbolj zapuščenimi otroki in mladimi.  

Osrednja misijonska prireditev bo letos v 

Murski Soboti. Kakor vsako leto, bo tudi letos 

nabirka te nedelje, ki vam jo zelo priporočamo,  

izročena papežu za misijonsko delo v najpo-

trebnejših deželah.   
 

SINODA O AMAZONIJI 
 

Na pobudo papeža Frančiška poteka v Vatikanu 

posebna škofovska sinoda za Panamazonijo. V 

uvodnem nagovoru je papež dejal, da ne gre za 

parlamentarno razpravo, ampak za delo Svetega 

Duha za brate in sestre v Amazoniji, ki nosijo težak 

križ in so mnogokrat oropani dostojanstva in izgube 

svojega bivanjskega okolja. Zanje mora tudi Cerkev 

imeti več posluha in pastoralne iznajdljivosti. 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

74-75. KAJ POMENI: JE-

ZUS 'EDINOROJENI BOŽJI 
SIN'? ZAKAJ MU PRAVIMO 

'GOSPOD'? 
 

Jezus se je sam označil za 

edinorojenega Sina, s či-

mer je izrazil, da je več kot 

človek. Na naziv aposto-

lov, da je 'Učitelj' in 'Go-

spod', je odvrnil, da je toč-

no to (prim. Jn 13,13).  
 

Na številnih mestih v Novi 

zavezi Jezusa imenujejo 

'Sin'. Pri krstu in spremenje-

nju razglasi nebeški glas Je-
zusa za 'ljubljenega Sina'. 

Jezus razkrije svojim učen-
cem svoj edinstven odnos do 

Očeta v nebesih: »Vse mi je 

izročil moj Oče in nihče ne 
pozna Očeta, razen Sina in 

tistega, komur hoče Sin raz-

odeti« (Mt 11,27). Da je Je-

zus Kristus resnični Božji 
Sin, se pokaže ob vstajenju. 

Prvi kristjani so Jezusa sa-

moumevno nagovarjali z 

'Gospod', vedoč, da so v SZ 

s to oznako nagovarjali edino 

Boga. Jezus je pokazal, da 

ima Božjo oblast nad naravo, 
nad demoni, grehom in smr-

tjo. Zato kristjani poklekamo 

edino pred njim, ki je zares 

naš Gospod in Bog. 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Kalist I., papež 

T Terezija Avilska, redovnica  

S Marjeta, redovnica  

Č Ignacij Antiohijski, škof-muč.  

P Luka, evangelist  

S Izak in kanadski mučenci  

N – misijonska, Irena, mučenka  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 
 

PEPEL je v mnogih kultu-

rah znamenje krivde in 

greha. Bog pravi Adamu: 

»V potu svojega obraza boš 
jedel kruh, dokler se ne po-

vrneš v zemlji, kajti iz nje si 
bil vzet, saj si prah in v prah 

se povrneš« (1 Mz 3,19). 

Iste besede slišimo na pe-
pelnično sredo pri obredu 
pepeljenja, ki pa bi se mo-

rale glasiti: »Pomisli, o člo-
vek, da si prah, a določen 
za vstajenje v večno življe-
nje.« To drugo polovico te 

resnice Cerkev oznanja na 

koncu postnega časa, o ve-
liki noči. Obred pepeljenja 

pa je predvsem klic k pokori 

in spreobrnjenju, tako v Sta-

ri kot Novi zavezi. Na to na-

miguje tudi ljudski rek Posuj 

se s pepelom. Z žarnimi po-

grebi izražamo, da želimo 
čimprej postati pepel, a naj 

to storimo s prošnjo, da bi 
čimprej bili podobni poveli-

čanemu Jezusu.      


