OZNANILA
– Danes je 6. velikonočna nedelja. Romarski shod pri Mariji Pomočnici na
Rakovniku v Ljubljani ob 15.00. Lepo vabljeni.
Bosko: Letos bo 50 let, kar je bil posvečen v duhovnika naš sobrat
Anton Ciglar. Danes se bomo pri don Bosku Bogu zahvalili za vsa ta leta
duhovništva pri maši ob 10.30, ko se bomo spomnili njegovega
zlatomašnega jubileja.
– V ponedeljek Serra kljub ob 19.00.
– V četrtek slovesni praznik Gospodovega vnebohoda.
– V petek spominski dan sv. Janeza Boska. Opravili bomo vajo za srečno smrt z
ustreznimi molitvami. Obenem bomo zaključili s šmarnično pobožnostjo.
– Prihodnja nedelja je 7. velikonočna.
Radvanje: Prihodnjo nedeljo praznik prvega sv. obhajila ob 10.30.
Prvoobhajance in njihove družine priporočam v molitev, da bi zvesto
hodili za Kristusom.
Poročiti se želita Barbara Derkmastija in Gregor Dolinšek z Grogove 7.
Čestitamo jima ter ju priporočamo v molitev.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Bosko: Otroci, starši lepo vabljeni k šmarnicam pri don Boskovem kipu zvečer
ob 18.00: slišimo zanimive zgodbe, zapojemo kakšno pesem ter kratko
zmolimo. Starši vabljeni, da ostanete pri šmarnicah skupaj z otroki. Vabljeni
zlasti prvoobhajanci s starši in birmanci.
– Letno romanje v soboto 1. junija na Gorički del Prekmurja ob 100-letnici
priključitve. Cena: prevoz, malica, kosilo 20 €. Odhod ob 7.00, vrnitev ob
19.00. Avtobus je že poln.
– Vpis v glasbeno baletno šolo A. M. Slomšek bo na Vrbanski v sredo 29. 5. ob
18.00. Zahvalna maša ZAMS v stolnici v sredo ob 17.30.
– Na voljo je nova številka Družine, Ognjišča ter župnijsko glasilo Naše
korenine.

»Pomislite, da ima duhovnik, ki me kliče v svoje roke, oblast, ki je
nisem dal niti svoji Materi; razmislite, kako bi bilo, če bi na mesto
ministrantov duhovniku stregli najbolj odlični serafi – niti oni ne bi
bili dovolj vredni, da so ob njem. (…) Je torej vredno biti navzoč pri
sveti maši in misliti na drugo kot name?« (sv. pater Pij)

Nedelja, 26. 05. 2019
»TOLAŽNIK PA, SVETI DUH … VAS BO UČIL«
Francoski pisatelj ter mislec materialist Voltair se je
srečal s kardinalom katoliške Cerkve. Dejal mu je: »Uničil
bom vašo Cerkev!« Kardinal mu je mirno odgovoril: »Če
jo nismo uničili mi kristjani (s svojimi grehi in slabostmi),
jo tudi vi ne boste.«
Kaj pomeni beseda cerkev?
Cerkev je najprej stavba, kjer se zbiramo kristjani k
nedeljski maši. Oblikujemo se v občestvo. Cerkev je hiša
molitve. Tukaj prejemamo zakramente, ki nas spremljajo
od rojstva do smrti. Beseda Cerkev pa pomeni tudi nas
kristjane. Niso Cerkev samo papež, škofje in duhovniki.
Cerkev smo vsi, ki smo bili krščeni, ki verujemo.
Pravimo, da je Cerkev sveta. Ni sveta zaradi naše
svetosti. Ni sveta zato, ker bi jo sestavljali sami svetniki.
Sveta je zaradi Jezusa, ki je glava, voditelj Cerkve.
Usmerja jo po Svetem Duhu. Danes smo v evangeliju
slišali njegovo obljubo: »Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo
Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil
vsega, kar sem vam povedal.« Tako tudi danes vodi
Cerkev Jezus po Svetem Duhu. Mi, ki jo sestavljamo, smo
grešniki. Kakšen pravi: zaradi onega duhovnika ali
kristjana sem izgubil vero. Če jo je izgubil zaradi
določenega človeka, prave vere nikoli ni imel. Ne
verujemo v človeka, verujemo v Boga. Bog je torej naše
edino zaupanje.
V mesecu maju se posebej priporočamo Devici Mariji,
ki se je v polnosti dala voditi Sv. Duhu. Njena priprošnja
.
naj nas spremlja.
don Boskovi salezijanci
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POZDRAV OČETA (ob prvem obhajilu pri don Bosku)

RAZPORED SVETIH MAŠ
SVETE MAŠE
NEDELJA,
26. 05.
6. velikonočna
ponedeljek
27. 05.
Alojzij Grozde, muč.
torek
28. 05.
German, škof
sreda
29. 05.
Maksim Emonski, škof
četrtek
30. 05.
GOSPODOV
VNEBOHOD
petek
31. 05.
Obiskanje Device
Marije
sobota
01. 06.
Justin, mučenec
NEDELJA
02. 06.
7. velikonočna

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.00
18.30

26. maj – 2. junij 2019
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Romana in Silvo Dolenc, obl. in
Avgusta Srša
za + Erno Šnuderl, obl.
za + starše Weilguny - Meško
za duhovne poklice
v čast Mariji Pomočnici za blagoslov
za + Tilčko Kosi
za + Janežičeve in Vareškove

8.00
18.30

za + Karolino Krajnc
8.00

18.30

za + Ferda Tašnerja in vse Tašnerjeve
v čast Sv. Duhu za blagoslov molitvene
za + Anico Glavica, obl.

8.00
18.30

za blagoslov družine Jurenec

8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30
10.30

za + Angelo Golob
za + Sabino Črnčec
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za Ireno Vraber in starše Ekart
za blagoslov gradnje

»Na oltar ne glejte kot na nekaj, kar so naredili ljudje, ampak kot na
tisto, kar v resnici je, vrednost, ki mu ga da moja mistična, vendar
resnična navzočnost. (…) Glejte hostijo, videli boste mene, ki sem bil
ponižan za vas; glejte kelih, v katerem se moja kri vrača na zemljo,
bogata z vsakršnim blagoslovom.« (sv. pater Pij)

Dragi naši prvoobhajanci, starši, duhovniki in gostje … Danes prihajamo v to don
Boskovo svetišče radostno in v velikem pričakovanju. Jezus je tukaj sicer naš stalni
gost, a danes prihaja s posebnim namenom. Rad bi vstopil tudi v srca naših otrok.
Pogumno in skrbno so se pripravljali na ta dan. Njihovi starši smo ga z njimi nestrpno
pričakovali. Praznujmo ga skupaj. Ne le ti naši prvoobhajanci: vsi smo povabljeni, da
odpremo svoja srca.
Naj to veselje ne odmeva le v današnji dan, temveč ga vsak dan znova krepimo v
zaupanju, da skozi življenje ne stopamo sami. Tega se bodo, srčno upam, od
današnjega dne naprej še posebej močno zavedali tudi naši prvoobhajanci. Jezus bo
odslej vstopal v njihovo življenje v podobi evharističnega kruha. Bodimo drug
drugemu zgled v povezanosti z Jezusom; danes pa povezani v eno občestvo radostno
obhajajmo ta naš skupni dan veselja.

(Andrej Knez)
ZAHVALA MAMICE
V naši župniji obhajamo slovesnost prvega svetega obhajila. 17 otrok je prijelo
Jezusa v svoje srce. Otrokom se ta dogodek močno vtisne v spomin. Zato mora biti
ta dan nekaj posebnega, doživetega. Dan velikega veselja, sreče in hvaležnosti. To
je dan, ko ne pustimo, da bi ga nam kar koli pokvarilo. Bodimo srečni, zadovoljni, saj
so danes naši otroci prejeli prvo sveto obhajilo.
Najprej se v hvaležnosti obrnimo k Bogu in tudi k vam, otroci. Bogu hvala za vse, kar
nam daje. Otroci, vi pa, da boste ostali zdravi in življenjska pota bodo kar sama tekla.
Hvaležni smo, da vas imamo, hvaležni za vse, kar nam prinašate. Verjemite, da smo
danes še posebej veseli in ponosni na vas.
V imenu staršev se želim zahvaliti tudi vam, ki ste naše otroke vodili, spremljali in jim
odkrivali veličino Božje ljubezni. Samo Bog ve, koliko priprav, truda, molitev, časa in
potrpljenja ste vložili v to. Zahvala gre najprej gospodu župniku, ki vas je z velikim
veseljem, osebnim zgledom ter veliko ljubeznijo pripravljal na ta dan srečanja z
Jezusom. Hvala za doživet obred, ki nas je popeljal v preteklost. Zahvalila bi se tudi
katehetinji Dragici, da je pomagala gospodu župniku in vzpodbujala naše otroke.
Hvala vam, da imate naše otroke radi.
Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste na današnji dan kar koli pomagali in molili za
prvoobhajence in njihove družine. Hvala Bogu za ta poseben dan in lep praznik vsem.

(Silva Golob)

