KAJ SE BO DOGAJALO SEPTEMBRA
1. september: prvi šolski dan: Dragi starši, ne pozabite blagosloviti svoje
otroke, preden gredo v šolo. Sv. Monika je zavetnica staršev, ki molijo za svoje
otroke. Naj vam pomaga moliti zanje.
2. sept.: prvi petek, molitvena ura in sv. maša za pok. Jožico Fideršek.
8. sept.: rojstvo Device Marije ali mali šmaren: Zaželimo Mariji, naši Božji
Materi, najlepše stvari, naj bo še dolgo z nami, saj potrebujemo njeno navzočnost,
njeno materinsko usmiljeno srce, njeno priprošnjo; naj bodo med nami vedno
navzoči mir, ljubezen, odpuščanje, sodelovanje, sprava … naj nas uči resnično in
pravilno ljubiti Boga. To bo najbolj pripomoglo k vsemu najboljšemu.
10. sept.: Molitveni dan za nove duhovne poklice na Ptujski Gori – 8.30 do 13.
ure. Priporočam, da se tudi doma v družini ali sami zase večkrat spomnite, da
nam duhovnikov drastično primanjkuje, in molite za nove duhovne poklice ter
za stanovitnost sedanjih, že utrujenih in preobremenjenih.
11. september: Nedelja mladih: blagoslov otrok ob začetku šolskega leta.
Molimo tudi za vse učitelje in katehete. Vsi šolarji vabljeni k blagoslovu! Dobrodošli!
17. september: Stična mladih, letos z naslovom IZBERI VIHAR – ne bojte se.
Jaz sem z vami. Stična mladih je enodnevni festival, ki slovenskim mladim skozi
različne aktivnosti ponuja izkušnjo Boga. Zbiranje udeležencev se bo začelo ob

9.30. Program se bo zaključil predvidoma ob 21.00. Vse aktualne
informacije v zvezi z izvedbo srečanja bodo objavljene na spletni strani
Stične mladih ter njenih družbenih omrežjih.
18. september: posvetitev diakonov v stolnici ob 16. do 17.45. Molimo in
prosimo, da bi Gospod poklical in opogumil katerega moža tudi iz naše dekanije,
župnije, duhovniki sčasoma ne bodo zmogli več vsega dela in absolutno premalo
jih je. Že tako so obremenjeni z več župnijami. Tudi nedelja svetniških kandidatov.

25. septembra – Slomškova nedelja, slovesnost v mariborski stolnici ob 15. uri.
Letos mineva 160 let, odkar je 24. sept. 1862 škof A. M. Slomšek sklenil svoje
bogato zemeljsko življenje. Blaženi Slomšek, prosi za nas!
Župnijsko romanje: je bilo v torek, 23. avgusta, ko smo poromali v Prekmurje.
____________________________________________________________
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VSAK DAN SEM PRIPRAVLJEN,
da se Bogu zahvaljujem za dar življenja.
Veselim se, da sem živ in da mi je dan še en dan.
Postavljen sem v katedralo božjega stvarstva, kjer Bog skrbi za vse nas.
Okrog sebe imam ljudi, ki me imajo radi.
Nisem sam, Bog je z menoj in me ustvarja in oblikuje.
Res imam križe in težave, a po njih me Bog vzgaja
za skromnost in ponižnost.
So ljudje, ki me nimajo radi in me tako Gospod uči ljubezni.
Vedno znova se zavedam, da je čisto vse v božjih rokah.
Vsak dan sem pripravljen prepustiti se Luči, ki je in bo.
Jezus Kristus.
Veselimo se, da nas ti, Jezus, brezpogojno ljubiš in
sprejemaš.
Vsak prvi petek se zavedamo, da je tvoja ljubezen tista,
ki daje, oživlja in spreminja naš svet.
V tvoji ljubezni se vse spremeni.
Tvoj žarek ljubezni očisti, razbremeni, osvobaja.
Vse ti izročam. Življenje je tvoje.
Vsak trenutek diham in uživam žarke tvoje dobrote.
Prepuščam se tvoji ljubezni. V njej je vse.
Moje zavetje, moja moč, upanje in pot življenja.
Brez tebe ne morem ničesar storiti.
Da, Gospod naj bo moje življenje v tvoji ljubezni.
Samo tako je vsak dan lep in miren.
VSAKEMU TRENUTKU V DNEVU NEKAJ MANJKA,
ČE NI ZAHVALE PRAV ZA VSE, KAR NAM JE DANO.

ČE BOMO POKLEKNILI PRED BOGOM,
BOMO LAHKO OBSTALI V VSAKI PREIZKUŠNJI.
Prerok Izaija nam ima veliko povedati o veselju. Veselje v Gospodu je
nadnaravno zaupanje, da je Vsemogočni Bog Gospod, ki je usmiljen, ljubeč,
vsemogočen, navzoč v vsakršnih okoliščinah.
Bog deluje ne glede na to, kako težaven se zdi položaj, in da bo brez sence
dvoma stvari postavil na pravo mesto, tudi če se dogodki včasih ne odvijejo
tako, kot mislimo, da bi se morali.
Zakaj bi se predajali skrbem, če je Bog, ki je naš Oče, mogočnejši od katere
koli preizkušnje pod soncem? Bog s svojo pravično roko in avtoriteto
zmore preoblikovati vsako bolečino v milino, vsak greh v smeh odpuščanja
in vsako težavo v pravo zmagoslavje.
Bog ima rešitev
Bog nam je obljubil veselje v življenju ne glede na okoliščine. Morda se
sprašujemo, kako je to mogoče. Poskusimo si predstavljati, kako On gleda
na svet, da se lahko naučimo razmišljati podobno.
Ne poslušajmo tega, kar govorijo ljudje, temveč poslušajmo to, kar pravi
On. Pokleknimo predenj in opazujmo, kako nas bo utrdil v zaupanju, ki
presega vsako človeško razumevanje.
Predajmo Bogu svoje breme
Ali so prišli trenutki – morda celo v zadnjem času –, v
katerih se nam je zdelo, kot da nas je Bog zapustil? No,
tukaj je dobra novica: kot lahko preberemo v knjigi
preroka Izaija, ima Bog v ugodnih ali neugodnih
okoliščinah vse pod nadzorom.
On čaka na to, da mu dopustimo bojevati naše bitke, in
želi, da mu predamo svoje breme.
Zato zaupajmo, da če bomo pokleknili pred Bogom,
bomo lahko trdno stali in obstali ob vsaki preizkušnji.

NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO
Znova bomo začeli šolsko in veroučno leto.
Pred nami so ure verouka, ki bodo šolarje
pripravljale na krščansko življenje ter na
prejem zakramentov svete evharistije (prvo
sveto obhajilo) in svete birme. In za
življenje, seveda.
Kateheza je ena osnovnih nalog Cerkve. V vsaki župniji je možnost
spoznavanja Boga, vere, Svetega pisma in zakramentov.
Vse to nudijo veroučna srečanja, ki so usklajena z devetletko.
Po končani devetletki pa so mladi povabljeni v mladinsko skupino, kjer na
drugačen način skupaj iščemo pot skozi življenje ob težavah in radostih, ki
jih posebej doživljajo mladi.
Vzgoja se začenja v družini, to so starši obljubili že pri krstu svojega otroka,
verouk je tako le nadgradnja odnosa z Bogom, ki ga je otrok pridobil od
svojih staršev. Brez nedeljske svete maše si ne moremo predstavljati
krščanskega življenja.
Dragi starši, poleg vseh skrbi, ki jih imate za družino, radi svojim otrokom
omogočite tudi lepo versko izkušnjo in jih vključite v župnijsko življenje
(ministranti, bralci, pevci, skavti v Šentilju, mladinci, animatorji).
Hvala vam, starši, ker imate radi svoje otroke in jih želite v polnosti
pripraviti na samostojno življenje!
KJE BIVA BOG?
Nekoč je učitelj vprašal svoje učence: »Kje, menite, da biva Bog?«
Za učence je bilo to lahko vprašanje in so odgovorili: »Bog biva povsod.«
»O ne,« odgovori učitelj: »Bog biva tam, kamor mu pustimo vstopiti.«
Če Bogu ne odpremo vrat svojega srca, ostane zunaj in čaka. Sam je dejal:
»Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom
stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj.«
Kako odpiramo vrata Bogu pa naslednji mesec!

