SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
4. PON
sv. Peter Veronski
5. TOR
sv. Bonifacij
6. SRE
sv. Norbert
7. ČET
sv. Robert Newmin.
8. PET
Srce Jezusovo
9. SOB
Marijino srce

19.h + Vinko Vodnik
7.30

12. TOR
sv. Eksil
13. SRE
sv. Anton Padovanski
14. ČET
sv. Valerij in Rufin
15. PET
sv. Vid
16. SOB
sv. Beno iz Meissna

v čast sv. Florjanu

19.h + Janez Perčič
19.h
19.h
19.h

8.h
10. NED
10. ned. med letom 10.h
11. PON
sv. Barnaba

OZNANILA

19.h

Krščevanje
bo
v
nedeljo, 10. junija po
+ Franc Betom
sveti maši ob 10. uri.
Starše
krstnih
kandidatov vabim na
+ Štefan Zelko, obl.
priglasitev in krstni
pogovor v ponedeljek, 4.
+ Primož Strniša
junija po sveti maši.
za žive in umrle župljane Nova Štifta – duhovno
počitniški teden
+ starše in brata Markun
Od 29. 7. do 4. 8. 2018
Pokličite sestro Mileno,
+ Alojzij Likozar
051 233 841

7.30 + Francka Celar
19.h + Milivoj Lapanja
in Pavla Lunder
19.h + Jože Gornik

Počitniški dnevi za
ministrante
na
Lovrinovi planini:
26. – 28. junij.
Prijavnice v zakristiji.

19.h + Alojzija Klinar

V petek, 8. junija je
praznik
Jezusovega
19.h + starše in brata Dolžan srca.
Jezusovo
presveto
8.h
za žive in umrle župljane srce… velja za prav
17. NED
4. ned. med letom 10h + Marija Katrašnik, 30. dan posebno znamenje in
simbol tiste ljubezni, s
Ob sklepu veroučnega leta se prisrčno zahvaljujem katero Božji odrešenik
katehistinjam sestri Mileni Zdešar, gospe Petri ljubi večnega očeta in
prav vse ljudi.
Tomažič in gospe Miri Gale.
Bog poplačaj vaš trud in prizadevanje, ko ste učencem
veroučne šole in birmanskim pripravnikom kazali pot k
V nedeljo, 17. junija bo
Jezusu.
pri
maši ob 10. uri pel
Veroučenci, ki še niste prejeli spričeval, jih dobite v
zbor Gallus iz Kranja.
nedeljo, 10, junija.
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DANES NIMAM ČASA

Njim pa je rekel:
»Ali se sme v soboto
delati dobro ali zlo,
življenje rešiti ali uničiti?«
Ti pa so molčali.
Jezno jih je premeril z očmi in
žalosten nad zakrknjenostjo
njihovih src rekel človeku:
»Iztegni roko!«
Iztegnil jo je in roka je bila
ozdravljena.
(Mr 3,4–5)

-------------Ali se nam ne dogaja, da ob vsej
zaposlenosti in ihtavi dejavnosti
pozabljamo na bistveno? Naši dnevi
so izpolnjeni z neštetimi obveznostmi,
naš rokovnik je prepoln in včasih v
njem že zmanjkuje prostora, kamor bi
vpisali naloge, ki nas še čakajo.
Dnevi, tedni, meseci nam minevajo v

zasopli naglici. Potem se pa kakšen
večer nenadoma zdrznemo in
zavemo, da smo ob vsem tem
pozabili in zanemarili bistveno.
Ugotovimo, da smo si vzeli premalo
časa zase, za družino, za tihoto,
molitev, predvsem pa za sočloveka,
za obisk, na katerega je kdo spet
zaman čakal.
Takrat se navadno vključi naš
samoobrambni mehanizem. Takoj
imamo pri roki vsakovrstne izgovore:
»Saj nimam časa. Toliko dela je.«
Najpogostejše opravičilo! Kolikokrat
nam prav pride! A če bi bili res iskreni,
bi morali oddati še eno kratko
besedico: nimam časa zate. Kajti vsak
dan imamo vsi zemljani do sekunde
enak odmerek časa: 24 ur. Izgovor
»Nimam časa« pomeni torej: Nekdo
drug je zame pomembnejši, nekaj
drugega sem postavil na prvo mesto.
Toliko imam časa za nekoga, kolikor
je tisti človek zame vreden.«
»Sin človekov je Gospod tudi
sobote,« je rekel Jezus. To se pravi:
Gospod in gospodar naših delovnih in
prazničnih dni, gospodar našega
časa. Nismo si sami izbrali, kdaj
hočemo priti na svet, in tudi čas
našega odhoda nam je neznan.
Nekdo drug je gospodar našega časa.
V resnici ne potrebujemo več časa,
ampak modrosti, da bi vse ure prav
izrabili.
Bogdan Dolenc, Sejalec

Bralci božje besede:
sobota 9.6.2018 zvečer:
1. berilo: Gal Čeh
2. berilo: Iza Mrgole

Nedeljska in praznična
Božja beseda:

Ampak mu je eden izmed
vojakov s sulico prebodel stran
in takoj sta pritekli kri in voda.

10.6.2018 ob 10.00
1. berilo: Vincenc Borovnik
2. berilo: Tevž Sitar

(Jn 19,34)

17.6.2018 ob 8.00
1. berilo: Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko
17.6.2018 ob 10.00
1. berilo: Tim Pogačnik
2. berilo: Jera Sitar

Šmarnice

Najbolj mi je bilo všeč, ko je Friderik
Baraga poučeval indijance o evangliju
in z ladjo potoval v Ameriko
Tobija Z.

10.6.2018: 10. nedelja med letom
1 Mz 3,9-15; Ps 130,1-2.3-4.5-6.7-8;
2 Kor 4,13-5,1; Mr 3,20-35

»Kdor namreč uresničuje Božjo
voljo, ta je moj brat, sestra in
mati.« (Mr 3,35)

YOUCAT – katekizem za mlade
Kako se imenujeta zakramenta služenja
občestvu?

8.6.2018: Srce Jezusovo
Oz 11,1.3-4.8-9; Iz 12,2-3.4.5-6;
Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37

10.6.2018 ob 8.00
1. berilo: Mateja Lavtar
2. berilo: Marinka Delavec

sobota 16.6.2018 zvečer:
1. berilo: Nejc Resnik
2. berilo: Špela Perčič

Spomini na letošnje šmarnice

Najbolj mi je bilo všeč, ko je
Friderikova mama pripovedovala o
Bogu. Pa tudi to, ko je Friderik dobil
prošnjo, naj gre oznanjat Boga med
indijance.

Kdor je krščen in birman, lahko v
Cerkvi povrh tega v dveh posebnih
zakramentih
prejme
posebno
poslanstvo in Bog ga vzame za to v
službo: sveti red in zakon.
Oba zakramenta imata nekaj skupnega:
določena sta za druge. Nihče ni
posvečen le zase, tudi nihče ne stopi le
zase v zakonski stan. Zakrament
svetega reda in zakrament zakona naj bi
gradila Božje ljudstvo, to pomeni: sta
kanal, po katerem Božja ljubezen
priteka na svet.

17.6.2018: 11. nedelja med letom
Ezk 17,22-24; Ps 92,2-3.13-14.15-16;
2 Kor 5,6-10; Mr 4,26-34

Brez prilike jim ni govoril,
svojim učencem pa je posebej
vse razlagal (Mr 4,34)

Baraga je ustanovil misijon in
spreobrnil veliko indijancev. Zanje je
napisal veliko knjig in prehodil velike
razdalje, ko je krščeval ljudi.

Kako Cerkev
svetega reda?

Najbolj sem si zapomnila, ko je
Baraga prišel k indijancem Krivega
drevesa. Učil jih je pisanja in
poučeval o Jezusu. Naučil jih je
graditi lesene hiše, napisal veliko
knjig. Postal je tudi škof.
Tajda Č.

razume

zakrament

Katoliški
duhovnik,
ki
deli
zakramente, ne deluje iz lastne moči
ali iz moralne popolnosti (ki je na
žalost pogosto sploh nima), ampak 'in
persona Christi'. Po njegovem
posvečenju
v
njem
raste
spreminjajoča, zdravilna, odrešilna
Kristusova moč. Ker duhovnik nima
ničesar iz sebe, je predvsem
služabnik. Razpoznavno znamenje
vsakega pravega duhovnika je zato
ponižno strmenje nad svojo lastno
poklicanostjo.

