SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
29. PON mučeništvo 19.h + starše, brate in sestre
Jekovec
Janeza Krstnika
30. TOR
sv. Feliks (Srečko)
31. SRE

7.30

sv. Rajmund Nonat

19.h + Neža Šenk

1. ČET
sv. Egidij (Tilen)
2. PET

18.h
19.h
18.45
19.h +
10.h

sv. Marjeta

3. SOB
sv. Gregor Veliki
4. NED
23. ned. med letom
5. PON
sv. Mati Terezija
6. TOR
sv. Zaharija
7. SRE
sv. Marko Križevčan
8. ČET
rojstvo Device Marije
9. PET
sv. Peter Klaver
10. SOB
sv. Nikolaj Tolentinski

za razsvetljenje
Svetega Duha

OZNANILA
Krščevanje bo v
nedeljo,
4. septembra po sv.
maši ob 10. uri.
Priglasitev v
ponedeljek, 29.
avgusta po sv. maši

adoracija
za duhovne poklice
litanije in blagoslov
Srečanje bolnikov,
Vika Čadež, 30. dan
invalidov in
starejših bo v
v čast Marijinemu srcu
soboto, 3. septembra
po namenu bolnikov
ob 10. uri.
19.h + Franc Jauh, 30. dan
Priložnost
za spoved
8.h
za žive in umrle župljane
od
9.
ure
dalje in
10.h + Anica Pernuš
med molitvijo
rožnega venca pred
19.h + starše, brate in sestre
mašo.
Križaj

V soboto, 10
septembra bo na
Brezjah molitveni
19.h + Ivan Roblek
dan za duhovne
police.
8.h + Janez Miklavčič
19.h + Karolina Jakun, 30. dan
8.30 animacija in
molitev
19.h + Jožica Babič
10.h sv. maša
Stična mladih
7.30 + Jože in Albina Štular
bo v soboto,
19.h + Hana Mazi Jamnik, 30.d
17. septembra.
8.h
za žive in umrle župljane Prijava pri župniku
11. NED
10.h + Marija Homan
24. ned. med letom
do 11. septembra.
Vse o dogajanju
Namesto cvetja na grob so darovali
preberite v Ognjišču
+ Amaliji Munda: sosedje (4 maše):
št. 9, str. 62.
+ Karolini Jakun: družini Pavlin in Cvirn in dar za cerkev
Otroka versko
+ Ivanki Marjanović: Matej Smrekar, Barbka Zupan
vzgojiti pomeni
(2 maši) in Beti Demšar;
dopovedati mu,
+ Ivanu Mačku: za potrebe cerkve sorodniki in sosedje z
da je Bog
Dolžanove poti (100€).
vedno z njim,
da ga vedno ljubi.
Vsem iskrena hvala in Bog povrni.

4. september: Angelska nedelja
Angel se nad babicami
nič ne jezi,
ker dobro ve,
da njegovo delo
po Božji dobroti traja
do človekovega zadnjega dne.

7.30 + Branko Podobnik

(Miha Žužek)
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Angel varuh
je med vsemi angeli
najbolj priljubljen in čaščen.
Ko otroci komaj
prve zloge zajecljajo,
sveti angel
že čebljati znajo.
Skoraj vedno
so mame tiste,
ki otroku v srce
vsadijo svete molitve –
a babice,
ki pomagati želijo,
mame pri molitvi
in angela pri varovanju
včasih prehitijo.

Če pa samo za trenutek
zapremo oči,
lahko vidimo vse tiste
trenutke, korake in dni,
ko nas je angel varuh
po Božji dobroti
rešil
iz te ali one nevarnosti …
Oh, kako moramo biti hvaležni!
To, da varuje in rešuje,
angel varuh rad izpolnjuje,
še posebej, če človek z
njim prijateljuje
in mu pomaga,
da od prehudih naporov
ne omaga.

Naj angeli varuhi odpirajo
vrata učenosti Vsem vam, ki
začenjajte pot modrosti, vsem,
ki jo dograjujete v srednjih in
poklicnih šolah ter fakultetah.

Z Bogom začni vsako delo,
pa bo dober tek imelo
Prav je, da mislimo, koliko mladih bo
ta teden začelo delo v šoli. Koliko
mladih bo šlo od doma. Veliko je
dobrih želja, kako se bomo trudili:
dijaki redno delali domače naloge,
študenti, učitelji, profesorji, vsak
vlaga napor v svoji stroki...
Družine veroučencev, potujte z
otroci po poti vere. Vse bo izhlapelo,
zvodenelo, če naša pot ne bo
usmerjena k svetosti. Če se bomo
skupaj trudili hoditi v to smer, bo
prav gotovo lep naš jutrišnji dan.
Z znamenjem križa na prvi šolski dan
nakažite otroku tudi smer neba.

YOUCAT – katekizem za mlade
Zakaj iščemo Boga?
Bog je v naše srce položil hrepenenje,
da ga iščemo in najdemo. Sv.
Avguštin pravi: »Zase si nas ustvaril
in nemirno je naše srce, dokler ne
počije v tebi« (prim. Izpovedi, Celje
1984, 5).
Za človeka je naravno, da išče Boga.
Vse njegovo prizadevanje za resnico in
srečo je končno iskanje tistega, kar ga
absolutno nosi, absolutno poteši,
absolutno zaposli. Človek je povsem pri
sebi šele tedaj, ko je našel Boga. »Kdor
išče resnico, išče Boga, pa če mu je to
jasno ali ne« (sv. Edith Stein).

Veroučno leto 2022 / 23
Z veroukom bomo pričeli v
ponedeljek, 12. septembra.
Vpis
otrok
bo
v
četrtek,
1. septembra in v ponedeljek,
5. septembra od 16. do 18. ure.
Prispevek za stroške je 20 € (tretji in
vsak naslednji otrok brezplačno).

Veroučni urnik
1. r.: sreda ob 15.30. uri, ga. Mira
2. r.: poned. ob 14.30. uri, g. župnik
3. r.: sreda ob 14.30. uri, g. župnik
4. r.: poned. ob 15.30. uri, s. Klara
5. r.: poned. ob 16.30. uri, s. Klara
6. r.: poned. ob 17.30. uri, s. Klara
7. r.: petek ob 16.00. uri, g. župnik
8. r. in 9. r.: sreda ob 16.30. uri,
ga. Petra

Mladinska skupina
V septembru se slovenska mladina
zbere v Stični. Povabljeni na srečanje.
Mladinska
skupina
pa
bo
predvidoma pričela z delom v
petek, 7. oktobra ob 19. 30. uri.
Ministrantska srečanja bodo prvo
soboto v mesecu ob 10. uri. Začetek
oktobra. V septembru pa se bomo
pripravljali na dekanijsko srečanje, ki
bo 24. septembra.

28. avgust: 22. nedelja med letom
Postavi ponižnost na prvo mesto

8. september

Marijin rojstni dan

Farizeji, ki so se zaradi svojega
poznavanja Božje postave imeli za nekaj
več, so zase zahtevali prva mesta na
gostijah. Ko so bili kam povabljeni, so
samoumevno sedli na častno mesto,
kamor so po svojem svetem prepričanju
spadali. Pa ti pride neki popotni učitelj
iz Nazareta in pravi, da kot povabljenec
na gostiji ne sedaj na prvo mesto! Če
namreč pride imenitnejši od tebe, se boš
moral s sramoto pomikati nižje. Kdo pa
je lahko imenitnejši od mene, se
sprašuje vase zaljubljeni farizej (kar
sem nenazadnje lahko tudi jaz)?
Pogosto pa v življenju srečujemo tudi
ljudi, ki »sedajo na zadnje mesto«.
Delajo se ponižne, majhne, nesposobne
– samo zato, da bi jim tisti, ki jih
poslušajo in gledajo, rekli: »Pa saj ste
zelo sposobni, sama dobrota vas je, tako
odličnega človeka še nisem srečal!« A
takšni ponižnosti pravimo »grbasta«
ponižnost, ker sploh ni ponižnost,
temveč bolesten napuh. A prav gotovo
Jezus s svojimi besedami v današnji
zgodbi nima namena podpirati tovrstne
»ponižnosti«.
S. Čuk

Kako srečni so otroci, ki prebivajo v
hiši ljubeznive matere! Dobra mati
skrbi za svoje otroke; čeprav dete spi,
ga skrbna mati čuva. Oh, otroci, ki še
imate ljubeznivo mater, pojdite se z
njo pogovarjat v njeno hišo, kajti
nekoč jo boste želeli obiskati, pa je
žal ne bo več med vami.
A kako srečni so vsi pravoverni
kristjani, ki imajo svojo ljubeznivo
mater, Marijo, Božjo porodnico, svojo
mogočno pomočnico. Kristus jo je
vsakemu vernemu srcu izročil, tako
kot svetemu Janezu na križu. Mati pa
ne pozabi in ne zapusti svojih otrok.
Na vsaki cerkvi, ki je posvečena
Mariji, naj bi pisalo: Vstopite v mojo
hišo …
Mariji ni bilo enake, ne prej ne
kasneje; bila je izvoljena hčerka Boga
Očeta, mati Boga Sina in nevesta
Svetega Duha; bila je tempelj
presvete Trojice; angeli in svetniki jo
častijo kot svojo gospo in kraljico;
častimo jo tudi mi, Marijini verni
otroci, kot svojo Mater in Pomočnico.
Izkažimo ji to čast tudi z redno
molitvijo presvetega rožnega venca.

Dobri Jezus, ob začetku novega šolskega
in veroučnega leta se obračam nate s
prošnjo, da mi stojiš ob strani na vseh
novih poteh, ki me čakajo v prihodnjih
mesecih. Daj, da bom zbrano sledil in
sodeloval pri pouku in verouku. Naj z
veseljem in zanimanjem sprejemam nova
znanja, tvoja mati Marija, pa naj me
obvaruje slabe družbe in mi pomaga, da
bom živel kot dober kristjan. Amen.

Bralci Božje besede v nedeljo:

bl. Anton Martin Slomšek

4.9.2022 ob 8.00
1. berilo: Mojca Zabret
2. berilo: Marinka Delavec
11.9.2022 ob 8.00
1. berilo: Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko

