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Beseda živega Boga

Moje ovce
poslušajo moj glas
in jaz jih poznam
in hodijo za menoj.
In jaz jim dam
večno življenje:
in nikoli se ne bodo
pogubile in nihče jih ne bo
iztrgal iz moje roke.

Novo zapoved vam dam:
Ljubite se med seboj!
Kakor sem vas jaz ljubil,
se tudi vi ljubite
med seboj.
Po tem bodo vsi spoznali,
da ste moji učenci,
ako boste imeli
ljubezen med seboj.

(Jn 10,27-28)

(Jn 13,34-35)

ČUDEŽ ZAUPANJA
Član ŽPS mi je izročil na listu tole:
Mali deklici Tess v Chicagu je bratec Andrew nevarno zbolel. Slišala je
mami, da potrebuje operacijo, in očeta, da ga lahko reši samo čudež. Šla je
v svojo sobo in natančno preštela svoj
denar. Imela je dolar in enajst centov.
To bo vzela in šla k farmacevtu, da kupi
čudež. Farmacevt pa je imel brata slavnega kirurga dr. Carltona Armstronga.
Ko je farmacevtu razložila, da želi
kupiti za bratca čudež, jo je vprašal,
koliko denarja ima. Dejala je: »Očka
nima denarja, zato bom zastavila ves
svoj denar, samo da bratec ozdravi. To
je vse moje,« je dejala in mu ponudila
dolar in enajst centov.
Farmacevt je to povedal bratu. Ta
je odšel z deklico na njen dom, da bi
videl, ali ima čudež, ki ga potrebuje
deklica. Opravil je zastonj zahtevno
operacijo v glavi in Andrew se je zdrav
vrnil iz bolnišnice.
Mama in oče sta srečna govorila
o neverjetni verigi dogodkov, ki so
pripeljali do tega, deklica pa je bila
prepričana, da je čudež stal dolar in
enajst centov ter velika vera majhnega
otroka.
V našem življenju ne bomo nikoli
vedeli, koliko čudežev bomo potrebovali. Čudež ni prekinitev naravnih
zakonov, ampak operacija višjega zakona. Bog nevidno in nam največkrat
nerazumljivo vodi življenje, ker nas
ljubi in nam želi vedno pomagati. Z
velikim zaupanjem prelagajmo svoje
skrbi nanj.

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

Iz redne seje ŽPS
Zakrament ženina in neveste je
bila naša glavna tema seje 11. aprila. Ta
zakrament je postavil Bog sam v raju,
ko je prvima človekoma dal naročilo
in ju blagoslovil: »Bodita rodovitna in
množita se, napolnita zemljo in si jo
povrzita; gospodujta ribam v morju in
pticam na nebu ter vsem živalim, ki se
gibljejo po zemlji.« Kristus je s svojo
navzočnostjo na svatbi v Kani posvetil zakonsko skupnost. Poroka dveh
vernih v cerkvi ni zgolj nek lep obred,
pač pa zakrament – dejanje Božje ljubezni, ki želi mlada človeka osrečiti in
jima pomagati, da bosta lahko izpolnjevala zahtevno zakonsko življenje.
Ko prideta mlada človeka, obdana
svojimi domačimi in prijatelji v cerkev, ko poslušata kako veliko dejanje

bosta naredila in ko si podata roki in
drug drugemu povesta, da se sprejemata in obljubita, da si bosta zvesta
v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju
in da se bosta ljubila in spoštovala vse
dni svojega življenja, duhovnik njuni
roki simbolično poveže s štolo in jima
po molitvi vseh navzočih podeli Božji
blagoslov. Nato si nadeneta še blagoslovljena prstana, ki ju bosta vedno
tudi na zunaj spominjala, da sta mož
in žena, ne pa partnerja. Z zakramentom svetega zakona Bog izlije nanju
polnost zakonskega blagoslova in darov, ki jih bosta tako zelo potrebovala za srečno medsebojno življenje, za
potrpežljivo prenašanje vseh težav in
za vzgojo otrok. Spolna združitev po
poroki je dovršitev zakramenta, saj
Bog daje tudi telesni ljubezni polnost
sreče. Z Bogom je vse neprimerno lepše in srečnejše.
Zakaj gre toliko zakonov danes narazen, zakaj jih toliko živi v zunaj zakonski skupnosti? Ker v te Božje darove in pomoč ne verjamejo in jih mnogi
ne prejemajo.
Redna skupna molitev, obisk nedeljske maše, vključitev v župnijsko
življenje in po možnosti v zakonsko
skupino, varujejo zakon in mu prinašajo srečo in blagoslov v vseh preizkušnjah, ki jih tudi v krščanskem zakonu
ne manjka.
Naj ponovno opozorimo, da kdor
živi v zunaj zakonski skupnosti ali v
zgolj civilnem zakonu, ne more prejemati zakramentov ali biti krstni, oziroma birmanski boter. Moliti in k maši

je seveda dolžan prihajati vsak odrasel
kristjan, saj se mora vsak zveličati.
Duhovnih dobrin, ki jih dajejo zakramenti, pa žal ne more prejemati, ker
ne izpolnjuje določil Cerkve, ki ureja
versko življenje. Le v smrtni uri tudi
tak vernik lahko prejme zakramente.

Nabirka za Ukrajino
Na željo papeža Frančiška naj bi imeli
v vseh župnijah v nedeljo, 24. 4. 2016,
nabirko za pomoč ljudem, ki se nahajajo v veliki stiski.
Župnijsko romanje v svetem letu usmiljenja bo v soboto, 25. junija, v Prekmurje.
Tam bomo najprej obiskali romarski
kraj Turnišče in imeli tam sveto mašo.
Obiskali bomo tudi stolno cerkev v
Murski Soboti in šli skozi sveta vrata,
nazaj grede pa še svetoletno Marijino
cerkev v Mariboru, kjer je župnik naš
rojak p. Tomaž Hočevar.

Sestanek vseh, ki poučujemo verouk, bo v soboto, 23.
aprila, po maši ob osmih.

vanje za potrebe cerkve,
ko boste svoj dar prinesli k oltarju.

Verouk za prvoobhajance in njihove starše bo v nedeljo, 24. aprila, po pol enajsti maši. Vsi se tega srečanja
udeležite, da boste seznanjeni, kako se pripravljamo
za prvo sveto spoved in obhajilo.
V nedeljo, 1. maja, je letos farno žegnanje. Dopoldanski maši bosta slovesni, pri vseh mašah bo daroPon. 18. 4.
Evzebij
Tor. 19. 4.
Leon

Vid.
Pon.

7.30 Starši in brat Jože Kovačič, obl., V.
19.00 Za zdravje T.

Vid.
Kom.

19.00 V zahvalo za zdravje
19.00 Anton Mustar, obl.
Anton in Kristina Štih, obl.

Sre. 20. 4.

Vid.

Čet. 21. 4.
Anzelm

Vid.
I. G.

19.00 Brigita Marinšek – Benduhova, obl.
19.00 Angela Goršič, 30. dan

Vid.

19.00 Marija, Alojz Pajk, druž. Verhovšek,
obl., Z. v.

Vid.
Kom

8.00 Jožefa in Vinko Tiselj, obl., V.
19.30 Marija in Alojz Hrovat, obl., K. 59
Za Božjo pomoč

Ned. 24. 4.
5. velikon.
Fidelis

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

Pon. 25. 4.
Marko

Pdc.
Pon.

19.00 Kališčarjevi
19.00 Anica Novak

Tor. 26. 4.
Mati dob.
sveta

Vid.
Kom.

19.00 Ančka Kralj, obl., Zg.
19.00 Starši Adamič, Rozalija Nose
Brat in sestre Grandovec

Sre. 27. 4.

Vid.

7.00 Starši Gačnik in Selšek

Čet. 28. 4. Vid.
Peter Chanel Hoč.

19.00 Albin Kastelic, 30. dan
19.00 Anton in Angela Zajc

Pet. 22. 4.
Sob. 23. 4.
Jurij

7.00 V dober name M. P. C.

Za farane
Pok. Gačnikovi
Marija in Vinko Šuštar, obl., M. v.
Janez Vidmar, obl., Zg.

Pet. 29. 4.
Katerina
Sien.

Vid.

19.00 Janez Zabukovec, obl., Pdč.

Sob. 30. 4.
Pij V.

Vid.
Kom.

8.00 Marija in Ludvik Cimerman, obl.
19.30 Tilen in Vida Starkež

Ned. 1. 5.
6. velikon.
Jožef delavec
ŠMARNICE

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

VSI Johinovi in Vinko Čampa
Ivan Podjavoršek, obl.
Za farane
Janez Grandovec, obl., C.

Ob smrti svojcev
so darovali:
Opravičujemo se Goršičevim, ker je pomotoma
izpadlo, da so darovali
za gregorjanske maše za
pokojno mamo Angelo
Goršič. Maše se že opravljajo v župniji Sv. Peter
v Ljubljani.
✝
Ob smrti ALBINA KASTELICA so darovali:
domači Mohorjevi so
dali dar za cerkev in za
5 maš ter 1 mašo namesto molitve. Hči Bernarda z družino je dala
za 2 maši, sin Vili za 2
maši in sestra Mihaela
za 2 maši. Po 1 mašo pa
so darovali: vnukinja z
možem, druž. Nograšek,
Žerinovi in Birtovi.
✝
Ob smrti Marije Šporar Markelj je dal Ciril
Bambič dar za cerkev in
za 1 mašo.
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