OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 30. 8. do 6. 9. 2020
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PONEDELJEK
Za žive in rajne
dobrotnike DBC
Za + Franca Vrečarja (pogreb)
Za + Katarino in Jožeta
Škorjanc, obl.
TOREK
Za + Alojza Pančurja
Za + Nino Vršnik (greg.)
SREDA
Za + Marijo Štangel
Za + Nino Vršnik (greg.)
ČETRTEK
Za + Nino Vršnik (greg.)

Križ vzeti nase, s tem niso mišljena določena
mrtvičenja, ne določene postne vaje in molitve,
ampak to kar je nekomu naloženo v življenju kot
težave, bremena, skrbi in problemi. Kdor poskuša
sprejeti svoje življenje tako, kakor mu je naloženo,
živi življenje Jezusa Kristusa in ta človek je kristjan.
 Ta petek in sobota bosta prva v mesecu, ko bomo
počastili Jezusovo in Marijino srce.
 Ta teden bo vpisovanje otrok k verouku in sicer
otrok 1. in 2. razreda. Urnik verouka je objavljen
na oglasni deski in na spletni strani. Prilagodite
druge dejavnosti, da boste lahko se udeleževali
veroučnih srečanj.
 Prihodnja nedelja bo prva v mesecu, zato bo nabirka za kritje stroškov prenove naše spovednice.
Se priporočamo in že vnaprej zahvaljujemo.
 Pevski zbor je začel z vajami ob torkih ob 19.00.
Lepo vabljeni, da se pridružite novi pevci in
pevke.
 Vzemite Glasilo in drugi tisk.

NAPOVEDNI KOLEDAR

Za duhovne poklice in
kanonizacijo Slomška
PETEK

Jutri, v ponedeljek, 31. avgusta 2020 ob 19.00,
bo seja ŽPS: načrtovanje novega pastoralnega
leta.

Za + Ivana Lubeja, starše
Lubej in Kresnik
Za + Nino Vršnik (greg.)
Za odpuščanje grehov

V torek, 1. septembra 2020 ob 18.00, bo
srečanje staršev prvoobhajancev in dogovor
za prvoobhajilne priprave.

SOBOTA
Za + Nino Vršnik (greg.)
Za + Vladko in Edija
Planinška
NEDELJA
Za + Nino Vršnik (greg.)
Za + starše Škrbec in
Horvat ter za zdravje
Za žive in + župljane
Za + Franca Vrečarja, 8. dan

V soboto, 5. septembra 2020 ob 20.00, bo sv.
maša in procesija na dvorišču.
V nedeljo, 6. septembra 2020 ob 10.00, bo sv.
maša ob začetku šolskega in veroučnega leta,
blagoslov otrok in šolskih torb.
V četrtek, 10. septembra 2020 ob 19. uri, bo
srečanje bralcev Božje besede.
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BOŽJA BESEDA
Jeremija 20, 7-9
Psalm 63
Rimljanom 12, 1-12
Matej 16, 21-27
Jeremíja govorí: »Zapêljal si
me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Premočan si bil zame
in si zmagal. Ves dan sem v
posmeh, vsi se norčujejo iz
mene.
Ko hodimo za Jezusom ni izhoda v sili,
kajti prav ta hoja za njim je izhod v sili.

Moj Bog, mojo dušo žeja
po tebi.

»Človek obrača, Bog obrne!« Ta znani izrek
sporoča, da se vsi naši načrti ne izpolnijo. V življenju se
dogaja vedno znova drugače, kakor si mi ljudje to predstavljamo. Z Bogom ima to prav malo za opraviti. To je
temeljno spoznanje človeškega življenja, da ni vse v
naši moči, da so načrti prekrižani in poti končajo v slepi
ulici. Izguba delovnega mesta, huda bolezen, nenadna
smrt ... hitro se lahko vse načrtovanje zdi absurdno. Prekrižani načrti so križ našega življenja – in spadajo v življenje. Tako ima malo pomena, da bi jih izključili, da
bi tako delali, kot da jih ni. Kdor tako ravna, kakor da je
vse v njegovi moči – kakor da je vsemogočen, odriva
tiste trenutke življenja, katere moramo nemočni dopustiti.

Ker je Bog tako usmiljen, vas
rotím, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu
všečno daritev; tako bo vaše
bogoslužje duhovno.

Kdor hoče biti moj učenec naj se odpove samemu sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj ...

ga bo našel.

Tedaj je Jezus rekel svojim
učencem: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove
sebi in vzame svoj križ ter
hodi za menoj. Kdor namreč
hoče rešíti svoje življenje, ga
bo izgubil; kdor pa izgubi
svoje življenje zaradi mene,

YOUCAT – katekizem
Katoliške cerkve za mlade
206. KDO JE LAHKO
BIRMAN IN KAJ SE OD
KANDIDATA ZA BIRMO
ZAHTEVA?

Razmišljanje mladostnika
Dobri Bog, zahvaljujem se ti za novi dan. Ne počutim se še čisto prebujen, da bi lahko začutil vse
izzive, ki me čakajo danes. Toda močno zaupam,
da me bodo varovale tvoje roke in da mi boš podaril spodbudo, ki jo potrebujem za novi dan.

Vsak katoliški kristjan, ki
je prejel zakrament krsta
in je v 'stanju milosti',
more prejeti birmo.
Biti v 'stanju milosti': ne storiti
nobenega težkega greha
(smrtnega greha). S težkim
grehom se ločimo od Boga in
se lahko le po spovedi spet
spravimo z Bogom. (Mlad)
kristjan, ki se pripravlja na
birmo, je v eni od najpomembnejših faz svojega življenja.
Storil bo vse, da bi vero doumel s svojim srcem in s svojim
razumom; sam in z drugimi bo
molil za prihod Svetega Duha;
na vse možne načine se bo
spravil s seboj, z ljudmi svojega okolja ter z Bogom, k čemur spada tudi spoved, ki vodi
bliže k Bogu tudi tedaj, ko
nismo storili nobenega težkega greha.

KONČNO SE MALO UMIRI!
Še nikoli ni bilo toliko razdražljivih ljudi. Očetje in matere
neskončno dolgo čakajo na obiske svojih otrok: nimajo
časa. Ostareli in bolni gledajo mlade in zdrave, kako samo
hitijo: vedno se jim nekam mudi. Zakonci se odtujujejo: nimajo časa drug za drugega.
Zakaj imamo tako malo časa? Okolje, reklame, industrija
prostega časa nas ves čas prepričujejo, kaj vse moramo
imeti, kaj vse moramo delati, kaj vse si moramo privoščiti.
In tako postane vse naše življenje do zadnje minute splanirano. Zato vam iskreno svetujem:
Preprosto se ustavi in ne delaj nič. Končno se umiri!

Bodi danes ob meni, da storim prave korake. Da
spoznam, v čem lahko napredujem in kje se lahko
zavzamem za življenje. Odpiraj me življenju; naj se
me dotakne, naj najdem pot do sebe, pa tudi do
ljudi, s katerimi se bom srečeval. Odgrni tančico,
ki pogosto zakriva moje življenje in mi zapira oči
pred resnico.
Rad bi bil buden in živel z vsemi čutili. Rad bi okusil lepote življenja. In tako rad bi doprinesel k
temu, da bo današnji dan lepši, pestrejši in bolj
vesel tudi za moje prijatelje.
Blagoslovi me, da smem danes biti blagoslov tudi
za druge.

V tišini najdeš življenjsko veselje, ki smo ga v
samem pehanju izgubili. V tišini rastejo
drobne pozornosti, za
katere
potrebujemo
mnogo manj časa, kot si
mislimo: dobra beseda,
prijazen obraz, hvaležni
poljub, pozorno poslušanje, nepričakovan telefonski klic,
doma izdelano darilo, razveseljivo pismo, … Vzemi si čas …
_____________________________________________
Ko so se apostoli po svoji nalogi oznanjevanja spet znašli
pri Jezusu, jih je povabil: »Pojdite sami zase v samoten
kraj in se malo odpočijte!« (Mr 6,31). Svojim učencem
priskrbi mir, ko jih osami od množice, jim omogoči kraj
počitka, odmor, da bi pripovedovali o sebi in si drug ob
drugem spet opomogli. To Jezusovo vabilo danes velja
tudi za nas. Jezus nas vedno znova poziva, da se zavestno
umaknemo od množice, da na samotnem kraju postajamo eno s seboj in izkušamo enotnost z Bogom. Mir se
začne pri duši. Najprej se mora umiriti notranjost, potem
se bo mir odražal tudi na telesu.

SVETNIKI v tem tednu
P Pavlin, škof
T Egidij, opat
S Marjeta, devica
Č Gregor Veliki, papež
P Rozalija, devica
S Mati Terezija, redovnica
N 23. nedelja med letom

MISEL TEDNA
NI ŽIVLJENJA BREZ KRIŽA IN NI
KRIŽA BREZ ODREŠITVE
Sanjamo o življenju brez bremena in vendar vemo: tega ni.
Breme postane lažje, če verjamemo v njegov smisel, četudi ga
ne vidimo.
Marsikatera nesreča se je pozneje izkazala za srečo. Breme postane lažje, če ga drug drugemu
pomagamo nositi, tudi če ga ne
moremo odvzeti.
Noben človek ne more razložiti
trpljenja. Tako nedoumljivo je kot
Bog sam. A kristjani verjamemo:
Bog nas ne opazuje neprizadeto.
Sočutni Bog je. Naše breme sprejema nase. Po njem vsako breme
postane odrešitev. Njemu lahko
zaupamo tudi svoje breme. On
zmore vse obrniti v dobro.

