SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
2. PON
Ptujskogorska
Mati Božja
3. TOR
sv. Tomaž, apostol
4. SRE
sv. Urh
5. ČET
sv. Ciril in Metod
6. PET
sv. Marija Goretti
7. SOB
sv. Vilibald

19.h + starše in brata Lapanja
9.h

+ Albin Rozman

19.h + Marija Oman, 30. dan
9.h
za duhovne poklice
19.h + Marjan Penček
19.h + Milan Žepič, 30. dan

OZNANILA
V župniji bo ta teden
oratorij. Pričetek je ob
9. uri s sveto mašo.
Kdor
more,
lepo
povabljen, da se mladim
pridruži pri maši.

»TALITA KUM«

Naslednje
redno
krščevanje
bo
v
nedeljo, 5. avgusta med
sveto mašo ob 10. uri.

19.h + Doroteja in Lovrenc
Beton

Na prvi četrtek bo po
večerni maši molitvena
8.h
za žive in umrle župljane ura in adoracija
8. NED
10.h
+
Bojan Koražija, 30. dan do 20.30. ure.
14. ned. med letom
9. PON
Kitajski mučenci
10. TOR
sv. Amalija
11. SRE
sv. Benedikt
12. ČET
sv. Mohor, Fortunat
13. PET
sv. Henrik II.
14. SOB
sv. Kamil de Lellis

19.h + Angela Markun
7.30

v zahvalo za srečen
porod

Na prvi petek, 6. julija
bom
kot
običajno
obiskal z zakramenti
bolnike in ostarele v
župniji.

19.h + Štefan Borovac, obl.

V počitniškem času si za
vse mesece v letu
nabiramo nove duhovne
in telesne energije.
19.h + Štrosove
Hvala Bogu in klicu
8.h
za žive in umrle župljane srca, da se zavedamo, da
15. NED
15. ned. med letom 10h + Jože Zupančič
je bogoslužje, nedeljska
maša, najpomembnejši
Namesto cvetja na grob so darovali
dogodek
tudi
v
za maše in cerkev:
počitniških
dnevih.
Ne
+ Mariji Oman: družina Žunič in sosedje
pozabimo tega, četudi
+ Milanu Žepič: družina Vuk
nas pot v teh poletnih
Iskrena hvala in Bog povrni
Na prvo soboto, 7. julija obhajamo 55. spomin smrti mesecih odvede stran od
domače cerkve.
božjega služabnika škofa Antona Vovka.
Po: Uvodi za maše z otroki – leto B
V Ljubljanski stolnici bo ob 9. uri spominska
sveta maša.
19.h + Jože Hudoklin
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Ko so prišli pred predstojnikovo hišo,
je videl vrvež in ljudi,
ki so jokali in zelo žalovali.
Vstopil je in jim rekel:
»Kaj se razburjate in jokate?
Deklica ni umrla, ampak spi.«
In posmehovali so se mu.
On pa je vse odslovil in vzel
s seboj očeta in mater deklice
ter tiste, ki so bili z njim,
in stopil tja, kjer je bila deklica.
Deklico je prijel za roko
in ji rekel: »Talíta kum,«
(Mr 5,35–41)

Zgodba obujenja Jairove hčerke:
»Talita kum! Deklica, rečem ti, vstani!«
(Mr 5,41) lahko pomaga, da globlje
razumemo skrivnost smrti in vstajenja k
življenju.
Jezus vodi iz smrti v življenje, premagal
je smrt. Kakor to deklico bo tudi nas s
svojo besedo »Talita kum!« prebudil iz
smrtnega spanca nazaj v življenje, saj
je njegova ljubezen močnejša kakor
smrt.
Po: K. Frielingsdorf., Podobe o Bogu

Jezus nam hoče z današnjim
evangelijem ponovno sporočiti, da je
on gospodar in izvor življenja.
Pripoveduje o dveh čudežih, ki se
med seboj dopolnjujeta. Gre za
obuditev življenja Jairovi hčeri in za
ozdravljenje žene, ki je trpela zaradi
krvotoka.
Oba čudeža vračata življenje. Pri tem
se lahko spomnimo, da ima vse tisto,
kar se tiče krvi, za Izraelce zelo
jedrnat in verski pomen. Kri jim je
vedno sedež življenja in simbol
življenja. Vse, kar se tiče življenja, je
v tesni zvezi z Bogom, ki je edini
gospodar življenja.
S tem postopoma odkrivamo, da sta
ti dve ozdravljenji, čeprav sta na
videz tako različni, v resnici zelo
sorodni. Prvo omogoča ponovno
odkrijte življenja, o katerem bi zaradi
nenehne krvavitve utegnili misliti, da
se izteka. Drugo ozdravljenje pa
ponovno vzpostavi dihanje pri otroku,
ki je že prenehal dihati.
Dejstvo je, da sta Jair in žena s
krvotokom
prežeta z enakim
prepričanjem: Jezus in edino on sam
je sposoben zdraviti. Po tem
prepričanju jima je bil dan ves
pogum, s katerim sta dosegla celo
prejem življenjske moči. Imamo tudi
mi ta pogum, ki omogoča, da
»vstanemo v življenje« in ga resnično
živimo?
Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B

Bralci božje besede

14. nedelja med letom

Kaj pomeni znamenje križa?

sobota 7.7.2018 zvečer:
1. berilo: Jakob Oblak
2. berilo: Ana Vodovnik

Z znamenjem križa se postavimo
pod varstvo troedinega Boga.
(KKC 2157, 2166)

8.7.2018 ob 8.00
1. berilo: Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič
8.7.2018 ob 10.00
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Mojca Naglič
sobota 14.7.2018 zvečer:
1. berilo: Tadeja Vodnik
2. berilo: Patrik Turuk
15.7.2018 ob 8.00
1. berilo: Matija Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin
15.7.2018 ob 10.00
1. berilo: Juš Grah
2. berilo: Tim pogačnik
Nedeljska in praznična Božja beseda:
8.7.2018: 14. nedelja med letom
Ezk 2,2-5; Ps 123,1-4; 2 Kor 12,7-10;
Mr 6,1-60

»In čudil se je njihovi neveri«
(Mr 6,6)
15.7.2018: 15. nedelja med letom
Am 7,12-15; Ps 85,9-10.11-12.13-14;
Ef 1,3-14; Mr 6,7-13

»In šli so ter oznanjali pokoro«
(Mr 6,12)

YOUCAT – katekizem za mlade

»Ali ni to tisti tesar,
sin Marije in brat Jakoba,
Jozéja, Juda in Simona?
Mar njegove sestre niso tu,
pri nas?«
In spotikali so se nad njim.
Jezus pa jim je govoril:
»Prerok ni brez časti,
razen v domačem kraju,
pri svojih sorodnikih
in v svoji hiši.«
In ni mogel tam storiti
nobenega mogočnega dela,
samo na nekaj bolnikov
je položil roke in jih ozdravil.
In čudil se je njihovi neveri.
(Mr 6,3–6)
Evangelij nam govori o tem, kako
nezaupljivi so bili do Jezusa njegovi rojaki,
ko je prišel z učenci v svoj kraj. Čudili so
se, od kod Jezusu takšna modrost.
Spotikali so se nad njegovimi čudeži. Tudi
sami smo pogosto nezaupljivi, dvomimo v
Božjo navzočnost in v dobroto ljudi okoli
sebe. Te svoje dvome moramo zaupati
nebeškemu Očetu. Naša iskrena molitev
je priložnost, da ga prosimo, naj poglobi
našo vero in nas obvaruje dvomov v
dobroto ljudi ter ga prosimo za njegovo
navzočnost med nami.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B

Na začetku dneva, na začetku molitve
pa tudi na začetku pomembnih
dejavnosti se kristjan postavi pod
znamenje križa in svoj posel začenja
»v imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha«.
Poimensko
klicanje
troedinega Boga, s katerim smo
obdani z vseh strani, posvečuje stvari,
ki jih nameravamo opraviti; podarja
nam blagoslov in nas krepi v težavah
in preizkušnjah.
Kdor pobožno se pokriža,
Bogu se približa
Slovenski pregovor

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPRIČEVALO – Luka bo moral
ponavljati razred. Ko pride domov,
reče očetu, ljubitelju nogometa: »Za
eno leto sem podaljšal pogodbo s
tretjim razredom.«

Zvonovi nam dajejo za življenje zlati
nauk:
Zvonovi so veliki in mali, vendar se
morajo vsi ujemati, da njihova
harmonična usklajenost zadoni v slavo
Bogu in v veselje ljudi. Prav tako
morajo biti v svetem zakonu mož in
žena, v vsaki hiši mali in veliki, v vsaki
občini predstojniki in podrejeni in v
vsaki deželi vsi enotni, soglasni, ker le
tam, kjer živijo vsi v lepi harmoniji, v
lepem soglasju, tam se Bog časti, tam se
človeško srce razveseli. Kjer prevladajo
nesloga in nesoglasje, disharmonija,
tam je le beda, predokus pekla. Ta lepi
nauk nam dajejo čisti, uglašeni zvonovi.
– Bogu posvečeni zvonovi pa nam dajo
tudi resen nauk. Uliti v Božjo čast so
tekli skozi ogenj in oznanjajo, očiščeni
vsake žlindre, čast in slavo Bogu. Tudi
mi smo ustvarjeni v Božjo čast,
določeni, da Boga večno slavimo in
častimo, in za to se moramo tako kot
zvonovi očistiti. Svet je žarilna peč,
ogenj tegobe in mi kovina. Blagor nam,
če bomo po križih in trpljenju na zemlji
očiščeni na duši ob koncu spoznani za
vredne, da se v nebeških višavah
pridružimo blaženim pri slavljenju
Boga.
Anton Martin Slomšek, Pesem zvonov

