SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

22. PON
sv. Marjeta Kasijska
23. TOR
sv. Socerb

7.30 za blagoslov dela in polja
19.h + Danica Sušnik
7.30 za blagoslov dela in polja
19.h + Peter Kopač
7.30 za blagoslov dela in polja
24. SRE
19.h + Alojzij in Robert
Marija Pomagaj
Jelovčan
8.h + Lucija Zorč
25. ČET
Gospodov vnebohod 19.h + Lojze Štern
26. PET
19.h + Žan Zupanc
sv. Filip Neri
27. SOB
19.h + Marija Naglič
sv. Alojzij Grozde

Prošnji dnevi
Prošnje dneve vsako leto
obhajamo tri dni pred
praznikom
Gospodovega vnebohoda. V teh
dneh
molimo
za
blagoslov pri našem
vsakdanjem delu in
odvrnitev
naravnih
nesreč ter drugih stisk.
Lepo povabljeni!
V nedeljo, 21. maja je
ob 15. uri molitvena
ura za duhovne poklice
8.h
za žive in umrle župljane na Brezjah. Avtobus ob
28. NED
7. velikonočna ned. 10.h + Jože Fende
14.30. uri pri cerkvi.
V četrtek ob 17.30 uri
29. PON
19.h + Antonija, Jože
sv. Maksim Emon.
in Marjan Štancar
vabljeni
k
molitvi
Binkoštne dvorane.
30. TOR
7.30 + Ljudmila Špendal
sv. Kancijan
19.h + Julka in Josip Držanič
Krščevanje
bo
na
31. SRE
Binkoštno nedeljo po sv.
19.h + Marija Grašič
Obisk. Dev. Marije
maši ob 10. uri. Starše
1. ČET
19.h
za duhovne poklice
krstnih
kandidatov
sv. Justin
Po maši adoracija do 20.30. ure vabim na priglasitev in
krstno pripravo v
2. PET
19.h ++ starše Čarman –
sv. Marcelin in Peter
Barbara in Rozi Ratnik ponedeljek, 29. maja
po sveti maši.
3. SOB
19.h + Marija, Franc
sv. Karel Lwanga
in Alojzij Kogovšek
Na prvi petek bom kot
običajno z zakramenti
8.h
za žive in umrle župljane obiskal bolnike po
4. NED
10h + Primož Strniša
BINKOŠTI
domovih

SVETI DUH TOLAŽNIK

Ako me ljubite,
ohraníte moje zapovedi.
In jaz bom prosil Očeta
in vam bo dal
drugega Tolažnika,
da ostane pri vas vekomaj,
Duha resnice,
ki ga svet ne more prejeti,
ker ga ne vidi
in tudi ne pozna;
vi pa ga poznate,
zakaj prebiva pri vas
in bo v vas.
(Jn 14,15–17)

Pred sklepom veroučnega leta
Kateheti prosimo in opozarjamo starše:
 Preglejte in lepo uredite veroučne, delovne in bogoslužne zvezke.
 Preverite, ali ste vrnili veroučno spričevalo.
 Zahvalno pesem za veroučno leto bomo zapeli na zapovedan praznik Svetega
Rešnjega Telesa, 15. junija ob 19. uri.
 Veroučna spričevala se bodo razdelila po procesiji Svetega Rešnjega Telesa,
v nedeljo,18. junija.
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V Janezovem evangeliju Jezus kar
petkrat obljubi svojim učencem za
pomočnika Svetega Duha. Pomočnik je
tisti, ki tolaži in opogumlja. Jezus zato
obljubi učencem Tolažnika, ki bo vedno
ostal pri njih. Tega Pomočnika imenuje
tudi »Duha resnice«. Njegova naloga je
namreč v tem, da jih bo vse učil

in spomnil na vse, kar jim je povedal
Jezus. Skupnostim, ki jim je Janez
posvetil svoj evangelij, je podoba
Pomočnika zelo veliko pomenila.
Pomagala jim je, da so vzdržali v
sovražnem okolju rimske verske
politike. Toda kakšno vlogo lahko ima
danes za nas?
Meni zelo veliko pomeni, da vem, da s
svojo vero nisem sam. Ne stojim sam
proti svetu, ki se zapira pred vero.
Čeprav se včasih kot menih zazdim
samemu sebi le relikt iz prejšnjih časov,
sem vendar globoko prepričan, da je
duhovna pot prava pot v življenje. Na
moji poti mi pomaga Sveti Duh: podarja
mi gotovost, da je moja pot pravilna. In
v svetu je mnogo ljudi, ki se s svojo
vero pogosto počutijo izgubljeni: na
delovnih mestih se samo norčujejo iz
Cerkve, krščanske prireditve smešijo ...
Tako se pogosto počutijo s svojo vero
zelo osamljeni. Podoba Tolažnika mi
pomaga, da ob vsem, kar se danes
postavlja pod vprašanje, zaupam temu,
kar mi govori srce. V mojem srcu govori
Sveti Duh in mi pomaga, zame se
zavzema, mi varuje hrbet. Lahko in
smem misliti drugače kot ljudje okoli
mene. Smem drugače govoriti in
drugače živeti. S Svetim Duhom ob
sebi se počutim samostojen in
svoboden.
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

Bralci božje besede v nedeljo
28.5.2017 ob 8. uri:
1. berilo: Ana Peklenik
2. berilo: Andreja Zupanc
28.5.2017 ob 10. uri:
1. berilo: Tamara Svoljšak
2. berilo: Tim Pogačnik
4.6.2017 ob 8. uri
1. berilo Mojca Zabret
2. berilo: Špela Sajovic
4.6.2017 ob 10. uri
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Evita Koželj
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
25.5.2017: Gospodov vnebohod

»Učite jih izpolnjevati vse, kar
koli sem vam zapovedal! Jaz
sem z vami vse dni do konca
sveta.« (Mt 28,20)
28.5.2017: 7. velikonočna nedelja

»Razodel sem tvoje ime
ljudem, katere si mi dal od
sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal
meni.« (Jn 17,6)
4.6.2017: BINKOŠTI

»Učenci so se razveselili, ko so
videli Gospoda« (Jn 20,20b)

Misel ob koncu šmarnic

Vnebohod –četrtek, 25. maj

Da vrt lahko dobro zaklenemo,
potrebujemo dober ključ, ki dobro
zaklepa in ponovno odpre. Ta ključ
naših sedaj končanih šmarnic je
trojni:
1. Zalivajte, negujte duhovne rože
kreposti, ki ste jih v teh majskih dneh
zasadili na vrtovih vaših pobožnih
src: ponižnost, čistost, trden namen in
vdanost v Božjo voljo. Le tisti časti
Marijo, ki posnema njene kreposti.
Samo tisti je Marijin otrok, ki hodi po
njenih potih.
2. Prav pogosto pozdravite svojo
mater Marijo z eno zdravamarijo ob
pogledu njene slike, ob zvoku zvona.
Marija bo vaša zaščitnica, vaša
rešiteljica. Kje je kak dober otrok, ki
ljubkega imena svoje matere ne bi
stokrat dnevno ponovil, in kje mati, ki
tega pozdrava ne bi rada slišala!
3. Ko bo zopet prišel maj in nas bo
Gospod še ohranil pri življenju,
spomnimo se spet Marije, naše
Kraljice
maja.
Obnovimo
to
pobožnost, dokler je ne bomo nekoč
obhajali z Marijo v večno cvetočih
vrtovih svetega Jeruzalema.

UPRIMO POGLED V NEBO

Anton Martin Slomšek, Mati čiste ljubezni

V Katoliški cerkvi danes obhajamo
slovesni
praznik
Gospodovega
vnebohoda. Ta nas spominja na
dogodek, ko je od mrtvih vstali
Kristus dopolnil zemeljsko delovanje
in po 40 dneh odšel v nebo. Poleg
velike noči in binkošti je to eden
izmed najpomembnejših krščanskih
praznikov, v številnih državah pa je
tudi državni praznik.
Praznik Gospodovega vnebohoda je
lepa priložnost, da premišljujemo o
nebesih, kjer Jezus posreduje za nas,
kot je dejal papež Frančišek v eni od
svojih
avdienc.
»Imamo
tega
zagovornika. Ne bojmo se iti k njemu,
ga prositi odpuščanja, usmiljenja, on
nam vedno odpušča, nas vedno
zagovarja, ne pozabite tega.« Ob tem
je takrat poudaril še pomen veselja, ki
spremlja Jezusov vnebohod. To se na
videz zdi presenetljivo. Ko se namreč
mi ločimo od naših bližnjih, smo
žalostni. Jezus pa učencem obljubi, da
bo vedno z njimi. »Z nami je v našem
družinskem življenju, v problemih in
težavah, v veselju in upanju, da bi
svet skupaj prinesli Bogu,« je pojasnil
papež.

Sveto obhajilo je neizmerno velik Božji
dar človeku, za katerega je prav, da se pri
vsaki sv. maši zahvalimo osebno in
skupno. V trenutkih po obhajilu naj bi
človek kakor Marija pel hvalnico Bogu:
»Moja duša poveličuje Gospoda, moje
srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju
… Velike reči mi je storil Vsemogočni,
njegovo ime je sveto.«
Prav je, da se naša zahvala za obhajilo s
sveto mašo ne konča. Naj odmeva še
med tednom, da živimo iz daru te
evharistije vsak dan, da lahko potem tako
kot apostol Pavel tudi mi rečemo: »Ne
živim več jaz, ampak v meni živi Kristus.«
Po: A. Povabljeni na praznovanje

Jezus je BESEDA,
ki jo je treba razglašati.
Jezus je RESNICA,
ki jo je treba povedati.
Jezus je ŽIVLJENJE,
ki ga je treba živeti.
Jezus je LJUBEZEN,
ki jo je treba ljubiti.
Jezus je VESELJE,
ki ga je treba deliti z drugimi.
Jezus je MIR,
ki ga je treba podarjati.
…
Zame je Jezus moje vse nad vsem.
Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas

