SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
24. PON
sv. Fidelis
25. TOR
sv. Marko
26. SRE
Sv. Marija, Mati
dobrega sveta
27. ČET
sv. Cita
28. PET
sv. Peter Chanel
29. SOB
sv. Katarina Sienska

OZNANILA

Sestanek za starše
prvoobhajancev bo v
ponedeljek, 24. aprila ob
7.30 + Sobočan in Klemenčič
20. uri.
Molitev
binkoštne
19.h + Francka in Ivan Lombar dvorane bo v četrtek,
27. aprila ob 17.30. uri
19.h + Leopold Miklavčič

Krščevanje
bo
v
nedeljo, 7. maja po sveti
maši ob 10. uri. Starše
19.h + Mihael Baškovič
krstnih
kandidatov
vabim na pripravo in
19.h + Jernej Prevodnik
priglasitev v torek,
2. maja ob 19.45. uri.
8.h
za žive in umrle župljane S seboj prinesite otrokov
30. NED
3. velikonočna ned. 10.h + Ivan Novak
rojstni list, potrdilo za
botra
in
družinsko
1. PON
8.h
za zdravje
knjižico.
sv. Jožef delavec
19.h + Blaž Podobnik
7.30
v zahvalo in priprošnjo
2. TOR
Na prvi petek, 5. maja
škofu Vovku
sv. Atanazij
bom
z
zakramenti
19.h + Jože Arnež
obiskal
bolnike
in
3. SRE
19.h + Stanko in Pavla Dolžan
ostarele
po
domovih.
sv. Filip in Jakob
po maši adoracija do 20.30. ure
Bog plačaj vsem za
4. ČET
19.h
za duhovne poklice
sv. Florijan
lepo sodelovanje in
pripravo velikonočne5. PET
19.h + Cirila Roglič, obl.
ga
bogoslužja
ter
sv. Gotard
darove
velikega
6. SOB
7.30
v čast Marijinemu srcu četrtka, pri božjem
sv. Dominik Savio
19.h + Ana Strniša
grobu in na veliko noč.
8.h
za žive in umrle župljane
Oratorij 2017
10h
v čast sv. Florijanu
7. NED
Predvideni datum:
po namenu gasilcev
4. velikonočna ned
Od 2. do 9. julija.
19.h šmarnice
Spet kliče nas venčani maj
Namesto cvetja na
1. maja pričenjamo šmarnično grob +Ernestu Munda
pobožnost, ki bo vsak dan ob 19. so darovali za 5 maš in
uri. Bratje in sestre, sledimo
Mariji in jo posnemajmo. cerkev sosedje.
Letošnje premišljevanje ima Iskrena hvala in Bog
povrni
naslov Čudež na Skalnici.
19.h + Hostarjeve
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BELA NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
OB 15. URI: V ŽUPNIJI SVETA BIRMA

PREJMI POTRDITEV,
DAR SVETEGA DUHA
V torek so birmanci s
katehistinjo predstavili svojo
pripravo gospodu nadškofu
Stanislavu. V katehezi je
nadškof
birmancem
in
navzočim razlagal pomen in
veličino zakramentov uvajanja.
Posebej nas je naprosil, naj
molimo za dar vere, birmance
pa spomnil, naj svojega znanja
ne shranijo le v možgane
ampak v srce. V srcu naj bo
prostor za Svetega Duha, ki
oblikuje
naše
krščansko
življenje.

Sv. Duh je tisti, ki daje življenje! On stori,
da se v nas rojeva življenje vstalega
Kristusa. On oblikuje naša srca! To pa ne
gre brez nas, brez našega sodelovanja.
Sveti Duh je kakor umetnik, ki iz
brezobličnega kosa kamna izkleše čudovit
kip. Lahko bi ga primerjali tudi z
gospodinjo, ki z kepe testa naredi sočni
kruh. Morda je ta podoba še boljša, saj
predpostavlja voljno testo, iz katerega
naredi užitni kruh. Tudi Sv. Duh potrebuje
tako voljno snov, nas kristjane, da more iz
nas narediti Božjo umetnino. Sv. Duh sam
mora omehčati naše srce, da bo ubogljivo
in voljno za njegov načrt, za uresničitev
Božje umetnine.
Sv. Irenej je rekel: »Kakor suha moka
brez vode ne more sama po sebi postati
testo ali kruh, tako tudi mi ne bi mogli
postati eno v Kristusu brez »vode«, ki
prihaja z neba. In kakor suha zemlja, če ne
dobiva vode, ni rodovitna, tako tudi mi, ki
smo bili suh les ne bi nikoli rodili sadov
življenja brez dežja, ki nam je bil dan od
zgoraj.«
Prepustimo se tudi mi delovanju Sv. Duha
in bomo postali voljno testo v Božjih
rokah, postali bomo rodovitna zemlja.
Tako bomo ljudem postali smerokazi,
kažipoti k Bogu.

Birmanski in krstni botri

Bralci božje besede v nedeljo
30.4.2017 ob 8. uri:
1. berilo: Mojca Vodišek
2. berilo: Marta Rudež
30.4.2017ob 10. uri:
1. berilo: Mojca Naglič
2. berilo: Doroteja Okorn
7.5.2017 ob 8. uri
1. berilo Ljubo Tomažič
2. berilo: Mira Gale
7.5.2017 ob 10. uri
1. berilo: Maša Penček
2. berilo: Smiljan Hude
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
30.4.2017: 3. velikonočna nedelja
Apd 2,14.22-33; Ps 16,1-2.5.7-11;
1 Pt 1,17-21; Lk 24,13-35

»In medtem ko sta se
pogovarjala in razpravljala, se
jima je približal sam Jezus in
hodil z njima« (Lk 24, 14-15)
7.5.2017: 4. velikonočna nedelja nedelja dobrega pastirja
Apd 2,14.36-41; Ps 23,1-6;
1 Pt 2,20-25; Jn 10,1-10

»Jaz sem vrata. Kdor stopi
skozme, se bo rešil; hodil bo
noter in ven in bo našel pašo.«
(Jn 10,9)

Vabilo na oratorij
Oratorij bo v naši župniji letos
potekal od 2. do 7. julija, sklenili pa
ga bomo s sveto mašo v nedeljo, 9.
julija 2017. Geslo letošnjega oratorija
je “Dotik nebes”, glavni lik je Marija.
V igrici bomo podrobneje spoznali
njeno življenje in delo. Odgovorili si
bomo na vprašanja, kot so:
 Zakaj je Bog izbral Marijo za
božjo mater?
 Kako se lahko obračamo nanjo?
 Kje vse nam lahko pomaga?
Prijavnice bodo otroci dobili pri
verouku v začetku maja. Lahko pa jih
dobite tudi v župnišču in pri izhodu iz
cerkve. Prijave zbiramo do 28. maja.
Prvi sestanek animatorjev bo v
torek, 25. aprila ob 19.45. uri v
učilnici.
Vabljeni
tudi
novi
animatorji.
Najlepša priprava na oratorij bo lepo
sodelovanje pri šmarnicah.

Ker je “sezona” botrstva bodisi za
birmo, bodisi za sveti krst, je prav, da
spomnim na pogoje, kdo je lahko
boter in kdo ne more prevzeti te
naloge. V vesti nihče ne more koga
siliti, da piše lažno potrdilo.
Za botrsko službo se zahteva,
“potrdilo o sposobnosti za botra”.
Zaradi obilice nejevolje, ki se ob tem
poraja, ponavljam zakonik Cerkve:
1. Boter je lahko praktičen kristjan,
ki je krščen in je bil pri birmi.
2. Star mora biti vsaj 16 let.
3. Mora biti cerkveno in civilno
poročen ali samski.
4. Če sta botra dva, morata biti
moški in ženska.
Težave nastajajo pri razlaganju, kdo
je praktičen kristjan. Veliko ljudi je
prepričanih, da so dobri verniki, ker
»imajo« krst in birmo in so
pripravljeni svoje otroke prinesti h
krstu in jih potisniti do birme. To je
daleč od resnice. Dober kristjan je
tisti, ki se zavestno trudi, da bi hodil
za Kristusom. V praksi to pomeni, da
hodi redno (vsako nedeljo) k sveti
maši, pobožno k obhajilu in pogosto k
spovedi. K temu dodajmo še redno
osebno molitev in dobra dela.
Potrdilo o botrstvu se izdaja »za
nazaj«. S tem dokumentom se
potrjuje, da je kandidat primeren za to
službo. Nekateri prihajajo z obljubo,
da bo za naprej drugače. To je
hvalevredno takrat, ko nekdo

konkretno pokaže, kako se bo to
uredilo (zakon).
Poseben primer so tisti, ki si delijo
posteljo, ki ni njihova zakonska
postelja.
Koruzništvo
je
laž.
Največkrat sebi, skupnosti predvsem
pa Bogu, ker ne želita, da bi On
posvetil njuno zvezo. Na tem
področju je veliko sprenevedanja. Naj
spomnim še to, da župnik sme izdati
potrdilo le tistim, ki živijo na
teritoriju župnije. Ne more pa napisati
potrdila tistim, ki so sicer živeli in
prejeli zakramente v Kokriški župniji,
sedaj pa ne živijo več v fari.
Poštenost terja, da kdor ne izpolnjuje
teh minimalnih pogojev, odkloni
botrstvo in ne sili župnika, da bi proti
navodilom Cerkve podpisal nekaj, kar
ni v skladu z resnico. Prav tako velja,
da tudi stari starši in drugo sorodstvo
ne izsiljuje župnika, da bi izdal
potrdilo za člana družine, ki se je
svobodno odločil, da bo živel po
svoje in ne v skladu z redom, ki velja
v Cerkvi.
Nekateri razmišljajo, da bo na ta
način »zmanjkalo« botrov. Lepše bi
bilo, da bi razmišljali o spreobrnjenju,
ne pa o zniževanju standardov.
Teden molitve za duhovne poklice
Pred nedeljo dobrega pastirja od 30
aprila do 7. maja.
Papež Frančišek nas tudi letos
nagovarja v poslanici »da smo
poslani v svet kot preroki Njegove
besede
in
pričevalci
Njegove
ljubezni.«

