5. apr.: prvi petek, križev pot in sv. maša ob 9. uri
7. apr.: peta postna ali tiha nedelja
7. apr.: križev pot pri Sv. Trojici ob 15. uri za družine, mlade in vse ostale.
7. do 13. aprila 2019 bo potekal 14. radijski misijon na Radiu Ognjišče:
Cerkev je mlada. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev
bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na
spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do petka na radiu
Ognjišče sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem
bodo lahko sodelovali poslušalci.
12. 4: spovedni dan v celi Sloveniji. Za našo dekanijo bo ves dan priložnost v cerkvi
sv. Jožefa Delavca v Pesnici od 8. do 18. ure (za Zg.. Kungoto od 15.-16. ure, za Sp.
Kungoto od 16.-17. ure). Pridete pa lahko kadar koli ta dan. Ves dan bo
izpostavljeno Najsvetejše.
13. 4.: oratorijski dan pred cvetno nedeljo za veroukarje – priprava na veliko noč.
14. 4. : Šesta postna - cvetna nedelja, nedelja Gospodovega trpljenja.
14. 4.: popoldan ob 15. uri srečanje birmancev, njihovih staršev in botrov iz vse
dekanije v cerkvi A. M. Slomška v Košakih.
17. 4. sreda velikega tedna, krizmena maša v stolnici ob 9. uri.
OBREDI v
CVETNA nedelja
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VELIKA NOČ
velikonočni PONED.

Vsak petek ob 9. uri križev pot s sveto mašo.
Prosimo vse župljane, da v svoje molitve vpletajo tudi prošnje za letošnje
birmance in prvoobhajance.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Molitev za moč in vodstvo: V varnih rokah
Gospod moj, rekel si mi:

Ne boj se, saj sem s teboj,
nikar se plaho ne oziraj,
saj sem jaz tvoj Bog.
Okrepil te bom in ti pomagal,
podpiral te bom s svojo
pravično desnico. (Iz, 41:10)
Dajem ti vse svoje skrbi in te prosim za vodstvo.
Ti vse veš, poznaš moje zunanje okoliščine in notranji nemir.
Vem, da razumeš moje življenje bolje, kot ga razumem jaz sam.
Ti veš, da moje srce včasih omaguje pod težo življenja in ovir,
ki jih pogosto ne premagujem dobro.
Prav zdaj polagam predte vse te stvari.
Vdihnem, vedoč, da sem varen pod tvojo milostjo.
Izdihnem, vedoč, da sem v tvojih varnih očetovskih rokah.
In zanašam se nate, Gospod, ker ti si vsa resnica,
preplavljaš me, ti si upanje in trdnjava moje vere!
Ljubim te, Oče. Amen.
ČLOVEK RAZUME VELIKO VIDIKOV KRISTUSOVEGA TRPLJENJA,
ČE JE TUDI SAM V POLOŽAJU, KO JE OSAMLJEN IN V TEŽKI PREIZKUŠNJI.
(Jacques Murad)

POSTNI ČAS ŠE TRAJA
Vsako leto s pepeljenjem vstopimo v milostni postni čas, ki nato štirideset dni
usmerja naše življenje k prazniku največje skrivnosti krščanske vere – k
vstajenju našega Gospoda.
Vabim vas, da še v tem preostalem postnem popotovanju razvijamo svojo
duhovno občutljivost ob treh vrstah dobrih del: miloščini, molitvi in postu.
Gre za tri stebre življenja vere, ki določajo naše odnose z drugimi
(miloščina), z Bogom (molitev) in s svetom (post).
Moliti – pomeni »stati pred Bogom«, katerega podoba smo; kadar smo daleč
od Njega, nismo to, kar v resnici smo, in zato smo takrat daleč od samega
sebe. Postni čas je spet priložnost, da pridemo (še bolj) k sebi!
Zato kličem sebi in vam: pomnožimo in poglobimo molitev, ki ni v »govoriti o
Bogu«, ampak v »govoriti z Bogom«!
Miloščina – je dobro delo, storjeno pred Bogom v korist bližnjih; storjeno iz
ljubezni in iz ponižnosti; ne zato, da bi drugi to opazili in nas častili. Miloščina
na vseh področjih, ne le materialnem, v nas obnovlja socialno občutljivost,
pravo sočutje.
Zato vabim sebe in vas: miloščina ni le materialni dar, ampak je lahko tudi
čas, ki ga podarimo osamljenemu, pomoč sošolcu pri učenju, bolje
opravljeno poklicno delo, kot zahteva pogodba, obisk bolnika …
Post – prinaša pravičen, urejen in uravnotežen odnos do samega sebe in do
stvari okoli nas: z njim lažje obvladujemo samega sebe v vseh potrebah, ki
pa hitro preidejo v zasvojenost: v hrani, pijači, odnosih, spolnosti, mamilih,
računalniških igrah …
Zato kličem sebi in vam: osvobodimo se navezanosti ali zasvojenosti z Božjo
pomočjo.
Postni čas nam daje novo priložnost za prečiščenje na vseh nivojih našega
življenja.
Želim vam duhovno bogat postni čas in veliko svobode v odnosu do sebe,
drugih in sveta, ki pa naj izhaja iz poglobljenega in živega osebnega odnosa
z Bogom! Čas krize, ki ga doživljamo na cerkveno-občestveni in osebni pa
tudi družbeni ravni, še kako kliče po premagovanju duhovne krize v nas, saj
je po evangeliju prav ona izvir vseh drugih!
Marjan Turnšek

JEZUSA NISO PRIKLENILI NA KRIŽ ŽEBLJI
AMPAK NJEGOVA LJUBEZEN DO NAS.

Kdo
se ni še nikoli pritoževal nad slabim petjem na koru, nad dolgovezenjem pridigarja in
sosedom, ki med mašo gleda v svoj mobilnik? Za nekatere je skušnjava, da bi se
razjezili in dokončno zapustili cerkev, precejšnja.
Mlad moški je šel do župnika in mu
rekel:
– Gospod, jaz ne bom več hodil v
cerkev!
Župnik ga vpraša:
– A tako? Mi lahko, prosim, poveš,
zakaj ne?
Moški odgovori:
– Ah, moj Bog! Tamle vidim sestro, ki slabo govori o drugi sestri. Tukaj gledam
sožupljana, ki slabo bere. V zboru so nesoglasja in med petjem “fušajo”, med mašo
ljudje gledajo svoje pametne telefone, da ne govorim o njihovem sebičnem in
vzvišenem obnašanju zunaj cerkve …
Župnik mu reče:
– Čisto prav imaš, a preden dokončno zapustiš cerkev, te prosim, da mi narediš
uslugo: vzemi kozarec, poln vode, in z njim naredi tri kroge okrog po cerkvi, ne da bi
polil eno samo kapljo vode.
Mladenič si misli: nič lažjega! In gre in naredi tri kroge, kot ga je župnik prosil.
Potem pride nazaj k župniku in mu reče:
– Gospod župnik, naredil sem, kar ste me prosili.
In ga župnik vpraša:
– Ko si hodil okrog s svojim kozarcem vode, si opazil, da sestra o kom slabo govori?
Mladenič: – Ne.
– Si opazil, da so župljani brezbrižni do drugih, ki prihajajo v cerkev?
Mladenič: – Ne.
– Si videl, da so nekateri zatopljeni v svoje pametne telefone?
Mladenič: – Ne.
– In veš zakaj? Bil si osredotočen na kozarec, da se ti ne bi kaj polilo. Veš, v našem
življenju je podobno. Ko se s srcem osredotočimo na Jezusa Kristusa,
potem nimamo časa, da bi videli napake drugih. Kdor izstopi iz cerkve
zaradi hinavskih kristjanov, vanjo gotovo ni nikdar zares vstopil zaradi
Jezusa.
PRIDITE K MENI VSI, KI SE TRUDITE
IN STE OBREMENJENI,
IN JAZ VAM BOM DAL POČITEK. (Mt 11, 28)

