SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
12. PON
Marijino ime
13. TOR
sv. Janez Zlatousti
14. SRE
Povišanje sv. Križa
15. ČET
Žalostna Mati Božja
16. PET
sv. Kornelij in Ciprijan
17. SOB
sv. Robert Bellarmino

19.h + Andrej in Rozi
Pungeršek

18. NED
25. ned. med letom

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Rajko Miklavčič

19. PON
sv. Januarij

19.h + Anton Kozan

20. TOR
korejski mučenci
21. SRE
sv. Matej evangelist
22. ČET
sv. Mavricij
23. PET
sv. Pij iz Pietrelcine
24. SOB
sv. Anton M. Slomšek

7.30 + Ana Flajnik
19.h + Ivana Žagar
19.h + Anica in Jože Jeruc
19.h + Angela Prašnikar
19.h + Lovrenc in Doroteja
Beton

7.30 + Ivanka Černač
19.h + Rudi in Rudolf Majcen

OZNANILA
Veroučni urnik:
Svetopisemske urice
(otroci od 3 do 6 let):
v četrtek ob 17. uri
1. raz.: pon. ob 16. h
2. raz.: pon. ob 17. h
3. raz.: pon. ob 15. h
4. raz.: čet. ob 16. h
5. raz.: čet. ob 15. h
6. raz.: pet. ob 15.30.
7. raz.: pet. ob 16.30.
Birmanska skupina:
(8. in 9. razred)
pon. ob 17. h
Mladinska skupina:
pet. ob 19.30
Otroški pevski zbor
Vaje v soboto eno uro
pred mašo.
Pričetek 1. oktobra

19.h + Jelka, Franci in Francelj Srečanje za minisOvčar
trante bo v soboto,
17. septembra ob 10.
19.h + Veronika Podpeskar
uri. (priprava
na
dekanij. srečanje, ki
19.h + Peter Špendal
bo 24. septembra).
8.h
za žive in umrle župljane Sestanek Župnijskega
10h + Cirila Roglič
pastoralnega sveta bo
25. NED
15.h v zahvalo po namenu
v četrtek, 15. septemSlomškova nedelja
zakonskih jubilantov
bra po sv. maši.
Srečanje svetopisemske skupine bo v
Nedelja zakonskih jubilantov
četrtek, 22. septembra
Na Slomškovo nedeljo, 25. septembra se bomo ob 15. uri po sv. maši
zahvalili Bogu za zakonsko zvestobo ob okroglih
jubilejih. Vsi jubilanti lepo povabljeni.
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»Kdo izmed vas,
ki ima sto ovac in
eno izmed njih izgubi,
ne pusti devetindevetdesetih
v puščavi in ne gre
za izgubljeno,
dokler je ne najde?
In ko jo najde, jo vesel
zadene na svoje rame;
in ko pride domov,
skliče prijatelje in sosede
in jim pravi: ‚Veselite se
z menoj, zakaj našel
sem svojo ovco,
ki se je bila izgubila.‘«
(Lk 15,5–6)

Kako je vsak človek Bogu dragocen in
kako vsakega išče, govorita priliki o
izgubljeni ovci in izgubljeni drahmi (Lk
15,1–10). Vrhunec te skrbi pa se
pokaže v priliki o izgubljenem sinu,
zlasti v opisu sinove vrnitve domov:
»Ko je bil sin še daleč, ga je oče
zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga
objel in poljubil« (Lk 15,20).
V enem samem stavku odseva
absolutnost Božje ljubezni. Besede »ko
je bil sin še daleč povedo«, da se ljudje
z grehom oddaljimo od Boga. Toda
Bog vidi grešnika, kakor vidi oče sina,
tudi ko je ta daleč od njega, saj ljubezen
ne pozna razdalje. Ni kraja na tem
svetu, do koder ne bi segla Božja
ljubezen. Sveto pismo je ena sama
pripoved, kako nebeški Oče išče
človeka, ki se je po prvem grehu skril
pred njim, in sprašuje: »Adam, kje si?«
(1 Mz 3,9). Oče išče otroke, ki so daleč.
Bog nas prvi išče. Morda je naša
izkušnja, da mi iščemo Boga, a nas
dejansko on vedno prvi išče. Pred
našim iskanjem je njegova ljubezen.
Oče je sina zagledal, ko je bil še daleč.
Očetov pogled je pogled ljubezni. To ni
pogled, ki bi obsojal ali očital, ampak
pogled, ki izraža usmiljenje. Ni pogled
sodnika, ampak pogled, ki dviga in daje
poguma.

YOUCAT – katekizem za mlade

Bralci božje besede v nedeljo

Ali lahko
angeli?

18.9.2016 ob 8. uri:
1. berilo: Matija Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin

25.9.2016 ob 10. uri
1. berilo: Juš Grah
2. berilo: Ana Štern
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
18.9.2016: 25. nedelja med letom nedelja svetniških kandidatov
Am 8,4-7; Ps 113,1-2.4-6.7-8;
1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13

»Kdor je v najmanjšem zvest, je
zvest tudi v velikem.« (Lk 16,10)
25.9.2016: 26. nedelja med letom
Slomškova nedelja
Am 6,1.4-7; Ps 146,7-10;
1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31

»Če ne poslušajo Mojzesa in
prerokov, se ne bodo dali
prepričati, četudi kdo vstane od
mrtvih.« (Lk 16,31)

odnos

z

Da. Angele lahko kličemo na pomoč
in jih prosimo za priprošnjo pri Bogu.
(KKC 334–336, 352)

18.9.2016 ob 10. uri:
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Vesna Rogl
25.9.2016 ob 8. uri
1. berilo Suzana Šenk
2. berilo: Blaž Strniša

vzpostavimo

Sodobni človek je izumil prosti čas in izgubil
čut za praznik. Potrebno je ponovno odkriti
čut za praznik, posebej za nedeljo kot »čas
za človeka« in predvsem kot »čas za
družino«. Odkrivanje srca praznika je
odločilno za humanizacijo dela, da bi to
dobilo pozitiven pomen in ne bi bilo
razumljeno zgolj kot dogovor na potrebo,
temveč bi nas odpiralo za odnos in podelitev:
s skupnostjo, z bližnjim in z Bogom.
Za kristjane je sedmi dan »gospodov
dan«, ker slavi Vstalega, ki je prisoten in
živi v krščanski skupnosti, v družini in v
osebnem življenju. Je velika noč, ki se jo
obhaja vsak teden.
Družina, ki zna prekiniti običajni tok časa in
narediti premor, da bi se hvaležno spomnila
dobrote, ki jo prejema od Gospoda, se vadi v
vstopanju v Božji počitek. Družina, ki je
poklicana k počitku v Bogu, zna usmeriti
razpršene dni v dan hvaležnosti.
Pričakovanje vsakega dne zna pretvoriti v
edino pričakovanje Gospodovega dne. Kot
ozdravljeni gobavec se vrača, da bi se
zahvalila za ozdravitev vseh. Z vztrajnostjo
svoje prošnje skrajša čas pričakovanja
osmega dne, zaradi katerega Ženin obljubi
nevesti: »Da, pridem kmalu.« »Amen, pridi,
Gospod Jezus!« (Raz 22,20).

Vsak človek dobi od Boga angela
varuha. Zase in za druge moliti k
angelu varuhu je dobro in smiselno.
Angeli se lahko tudi sami od sebe
pokažejo v kristjanovem življenju,
npr. kot prinašalci sporočila ali
pomagajoči spremljevalci. Z lažnimi
angeli ezoterike nima vera nobene
zveze.

Če te ima nekdo res rad,
se lahko tvoja hiša podre,
pa boš še vedno imel dom.
Dober zakon je varen dom,
čeprav v navadni koči.
Dober zakon je najboljše jamstvo
za srečno družino in za človeški
razcvet otrok, ki se rodijo v njej.
Poročiti se pomeni:
na najintimnejši način biti doma.
Poročiti se pomeni:
biti pri sočloveku doma in najti varnost
za vse življenje.
Po: P. Bosmans, Za srečo v dvoje

Kakšno mesto med molitvami zavzema
očenaš?
Očenaš je »najpopolnejša molitev« (sv.
Tomaž Akvinski) in »povzetek celotnega
evangelija« (Tertulijan).
(KKC 2761–2772, 2774, 2776)

Očenaš je več kakor molitev – je pot, ki
pelje naravnost v srce našega Očeta. Prvi
kristjani so to pramolitev Cerkve, ki je
bila vsakemu kristjanu izročena pri krstu,
molili trikrat na dan. Tudi pri nas ne sme
biti nobenega dne, ko ne bi poskušali
Gospodove molitve izrekati z usti, je
sprejemati s srcem in uresničevati v
svojem življenju.

Družinska jutranja molitev
Dobri Bog, zahvaljujemo se ti za nov
dan, ki ga lahko začenjamo skupaj.
Prosimo te: blagoslovi ta dan, da bo za
nas postal dober dan.
Blagoslovi nas, ki smo zbrani kot
družina, in naj drug drugemu postajamo
blagoslov.
Spremljaj nas s svojim blagoslovom na
naših poteh.
Odpri naša srca, da bomo začutili, kaj
potrebujejo drugi.
Naj s hvaležnostjo preživimo ta dan, ki
nam ga podarjaš.
Po: A. Grün, Jutranje in večerne molitve

