
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

3. VELIKONOČNA NEDELJA - 26. april 2020
Marija, Mati dobrega sveta
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Alojzija Debevc, obletna, + mož Tone ter + Jože in Franc Debevc
Ponedeljek: 27. 4. 2020
Hozana Kotorska, samotarka, devica, Dan upora, d.p.
Ob 18.30: + Jože Erklavec, obletna
Torek: 28. 4. 2020
Peter Chanel, duhovnik, mučenec
Ludvik Montfortski, duhovnik, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Ana Černe, po namenu nečakinje Mirjam
Sreda: 29. 4. 2020
Katarina Sienska, cerkvena učiteljica, sozavetnica Evrope
Ob 7.00: + Jožefa Dovč, po namenu Hribarjevih iz Orel
Četrtek: 30. 4. 2020
Jožef Cottolengo, redovnik
Ob 18.30: + Vladimir Kastelic, obletna
Petek: 1. maj 2020
Jožef Delavec - praznik dela, državni praznik; začetek Šmarnic - prvi petek
Ob 18.30: v čast Materi Božji za zdravje in Božje varstvo v družini Degen
Sobota: 2. 5. 2020
Atanazij, škof, cerkveni učitelj - prva sobota; d. p.
Ob 18.30: + Marija Černič, obletna in vsi pokojni iz družine Černič
4. VELIKONOČNA - nedelja Dobrega Pastirja - 3. maj 2020
Filip in Jakob mlajši, apostola
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Ivanka Perme, obletna
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OZNANILA
Od 26. 4. do 3. 5. 2020

Mi smo priče Jezusovega vstajenja danes

Velikonočni evangeliji pripovedujejo, kako težko je bilo apostolom verjeti v Jezusovo
vstajenje. Jezus si zelo prizadeva, da bi jih prepričal: razlaga jim Pisma, z njimi lomi kruh,
Tomažu pusti, da se ga dotakne; z njimi jé, skratka, ni duh, ni utvara, ampak resnično
Vstali.

Peter v svojem govoru množici si pri prepričevanju o Jezusovem vstajenju pomaga z
avtoriteto kralja Davida, ki ga vsi poznajo in častijo. Poznajo tudi njegov psalm (16,8-11),
ki dejansko govori o Jezusovem vstajenju; tudi David je priča kakor so priče apostoli.

Če se zdaj mi po 2000 letih postavimo v Petrovo vlogo, kako bi dokazovali Jezusovo
vstajenje, katere avtoritete bi navajali? Gotovo Sveto pismo: evangeliste, Petra in Pavla,
morda enega ali drugega cerkvenega očeta ali glasove novejšega časa. Vse to je mogoče,
tudi smiselno, vendar bo premalo. Naš čas dvomi v avtoritete. Samo te ne bi zadoščale.
Kako potem?

Potem smo vprašani mi. Mi smo najboljša avtoriteta za verodostojnost naših besed.
Pripovedujmo o tem, kaj nam Jezusovo vstajenje v našem življenju pomeni, kaj je
spremenilo, kako nam pomaga v krizah, kot v trenutni situaciji, in končno spričo smrti.
Seveda bomo najbolj verodostojni in prepričljivi po svojem življenju iz Jezusovega
vstajenja.

Verovati v Jezusovo vstajenje
pomeni: upati si biti kristjan v svetnem,
poganskem okolju. Veliko lepega slišimo
pri bogoslužju, ustrezno živeti pa ni
lahko. Da se nam ne bo zgodilo kakor
Ircu, “ki je hodil k maši strogo vsako
nedeljo, a je prišel v pekel zaradi tistega,
kar je delal od ponedeljka, živimo torej
ves teden nedelji ustrezno. Vstali vidi
naše prizadevanje, daje nam pogum za
nove poskuse in na koncu poplača.



 Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je povedal, da bo zaradi epidemije
koronavirusa letošnji Teden molitve za duhovne poklice prestavljen . “Ne more
pa biti prestavljena naša skrb in naša goreča molitev za poklice”, je dejal. In
ker je to molitev občestva, je primerno, da bi bili tudi verniki zbrani v občestvu
v cerkvi.

 V petek je 1. maj, praznik dela, v Cerkvi tudi praznik Jožefa Delavca in
začetek Šmarnic v čast Božji Materi Mariji.  Šmarnice imajo naslov Imena za
Marijo. To so vzkliki iz litanij Matere Božje. Letošnje šmarnice, ki jih je napisala
mama štirih otrok Tadeja Roblek iz Gorič, imajo namen, da bi z razlago imen
v mesecu maju nebeška mama Marija našla svoje mesto v naših srcih, v naših
družinah in posebej v srcih naših otrok kot Mati čudovita, Mati dobrega sveta
... Ob Marijinem vzoru naj bi starši spodbujali svoje otroke k živi veri, dobroti in
vztrajnosti. Za šmarničarje so zopet pripravljeni plakati s šmarničnimi listki, ki
jih lepijo na plakate. V tem trenutku še nam ni dovoljeno, da bi se zbirali k
šmarnicam v naši cerkvi oziroma kapeli, zato ste vabljeni, da jih spremljate na
naši spletni strani . Brž ko bo mogoče, boste prejeli plakate z listki, seveda tudi
za nazaj. Pa prosimo Majniško Kraljico, naj posreduje pri svojem vsemogočnem
Sinu, da bomo čim prej rešeni te kuge in svobodni za normalno življenje.

 Prihodnja nedelja je tudi prva v mesecu maju , ko je običajno po obeh
mašah darovanje za odplačilo posojila in opremljanje pastoralnega doma. Na
tem mestu se zahvaljujem vsem tistim faranom, ki namesto mesečnega ofra
in nedeljskih nabirk osebno prinesete svoj dar ali ga nakažete na naš
transakcijski račun. Bog Vam povrni. Zahvali pa pridružujem novo prošnjo!
1. maj:

Marijo častimo
pogosto kot priprošnjico. Če pa pogledamo njeno
življenje, odkrijemo, da je njena usmeritev na Boga
raznolika. Njena Hvalnica, ki jo mnogi vsak večer
molijo širom sveta, nam kaže pot, kako lahko tudi
mi postanemo ljudje, ki molijo; kako lahko
prispevamo k temu, da pride Bog na svet.
“Moja duša poveličuje Gospoda”.
Hvala in slava naj bosta prvi tudi na naših ustnicah.
“Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime
je sveto”. Kakor Marija odkrivajmo Božje delovanje
in njegovo vodstvo v čisto vsakdanjih rečeh.
“Mogočne je vrgel s prestola in povišal nizke. Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne”. Marija ima oko za svoje socialno okolje. Kar se
dogaja, je Mariji pomembno, da prinese pred Boga. Njena vera je politična.
Tudi mi poskušajmo zbližati svet in Boga.

Pred Božjo slavo v Hvalnici pa je Marijina konkretna ljubezen do bližnjega:
čeprav sama noseča gre čez gore pomagat sorodnici, ki pričakuje otroka.
Ali se tudi naša molitev in ljubezen nanašata ena na drugo?

God sv. Jožefa delavca in
mednarodni praznik dela

Delo je poklicanost. Izvira iz klica, ki ga Bog
od začetka namenja človeku, da bi obdeloval in
varoval skupen dom. Če ni dela, je človekovo
dostojanstvo ranjeno, pravi papež Frančišek.
Ni problem dobiti hrane, saj gremo lahko na
Karitas ali druge organizacije. Problem je, da
ne moremo domov prinašati kruha.

Med obiskom v Mehiki 2016 je papež
vprašal: “Kakšen svet želimo zapustiti svojim otrokom? Jim želite zapustiti
spomin na izkoriščanje, nezadostne plače, nadlegovanje na delu? Ali pa jim
želite zapustiti kulturo spomina na dostojno delo, spodobno streho in zemljo
za obdelovanje?”

Za papeža je delo pomembno za človekovo dostojanstvo, ustvarjanje
družine in mir. Sv. Jožef, pomagaj nam!


