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Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo moj Oče, ki je
v nebesih, vse storil. Kajti kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz
sredi med njimi.
(prim. Mt 18,19–20)

Na nedeljo, ko že nekoliko
diši po jeseni in ko začenjamo
novo katehetsko leto, nas je
Gospod znova poklical in nas
zbral ob oltarni mizi. Jezus
hoče biti naš prijatelj, zaupnik,
naša moč. Tudi če pozabimo
nanj, on nikoli ne pozabi na
nas. Tega se moramo zavedati
tako veroučenci, kateheti kot
tudi starši.
V novem šolskem in katehetskem letu nam hoče biti
še posebno blizu. Potrudimo
se, da ga bomo pri verouku
spoznavali, se v molitvi z
njim pogovarjali, mu tudi ob
šolskih obveznostih zaupali,
mu v naših družinah dali prostor ter ga pri sveti maši vedno
radi prejemali v svoje srce.
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Jezus daje svojim učencem zagotovilo, ki mu
je pridružen izziv. Obljublja, da bo kljub fizični
odsotnosti med njimi navzoč. Izziv je odkriti, kje bo
mogoče okušati njegovo navzočnost. Jezus ne pravi,
da ga bodo našli v samoti, prej ga bodo srečali med
verujočimi, ki so se zbrali skupaj − sredi teh, ki iščejo
drug drugega, da bi gradili skupnosti vere. Učenci se
morajo zanesti drug na drugega, če hočejo okušati
navzočnost vstalega Jezusa.
Sem kdaj izkušal Jezusovo navzočnost, ko sem se
v molitvi pridružil drugim? Na koga bi se lahko te
dni obrnil, da bi se mi pridružil v molitvi za poseben
namen?
In še en pomemben poudarek je potrebno
izpostaviti: da bi lahko pravilno razumeli vse
Jezusove besede iz teh evangelijskih vrstic, ki se
dotikajo skrivnosti učinkovite molitve, jih je potrebno
razlagati v duhu celotnega Svetega pisma. Iskreno si
zastavimo vprašanje: Kakšen je najgloblji namen naših
molitev? Da bi Bog izpolnjeval našo voljo ali da bi mi
izpolnjevali njegovo voljo? Če od Boga pričakujemo,
da se bo prilagodil našim pričakovanjem, željam,
zahtevam itd., še nismo dojeli pravega duha molitve. V
trenutku, ko se v molitvi posvetimo predvsem prošnji,
da bi nam Jezus pomagal izpolnjevati tisto, kar od nas
pričakuje v danem življenjskem položaju, pa se z njim
gotovo znajdemo na isti “valovni dolžini”.
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LITURGIČNI
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OTR. ZBOR

9.

Veroučno leto se bo pričelo 7. septembra 2017 in bo trajalo do
17. junija 2018.
Srecanja za mlade

+ petek od 19. ure dalje - mladinska skupina
+ prvi petek štirikrat v letu ob 20. - vigilija za mlade
+ sobota ob 18.30 - mladinski pevski zbor
+ prva nedelja ob 8.00 - maša in zajtrk za mlade
+ drugi petek v mesecu - animatorji
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JAGENJCKI
Skupina jagenjčki, se bo tudi v pastoralnem
letu 2017/18 srečevala, in sicer vsako nedeljo pri sv. maši ob 10. uri. Namenjena je
predšolskim otrokom, ter veroučencem od
1. do 5. razreda.
Otroci in starši bodite pozorni, kdaj vas
bova s kaplanom povabila, da se pridružite
ovčki Flori in odidete k svojim skupinam.

Z VAMI BOMO...

V letošnjem šolskem letu bomo verouk poučevali katehistinja ga. Milena
Štefe, voditelj animatorjev Tomas Štefe in župnik p. Maksmilijan.
Verouk bo potekal po objavljenem urniku. Za učence 1. razreda, ki bodo
v podaljšanem bivanju, bo poskrbljeno za spremstvo do veroučnih prostorov.
Ravno tako bo poskrbljeno za spremstvo veručencev 2. in 3. razreda do šolskih
prostorov.

SVETOPISEMSKA
SKUPINA
Poslušate Božjo besedo
pri maši, a je vedno ne razumete? Berete Sveto pismo
doma, a si želite svoja razmišljanja ob njem deliti z drugimi? Vas zanima smisel, sporočilo in ozadje svetopisemskih
besedil, ki s svojim bogastvom, modrostjo in večplastnostjo učijo, navdihujejo
in tolažijo miljone ljudi po svetu že več tisoč let? Bi radi koristno preživeli svoj
prosti čas, pa ne veste, kako? Če se ukvarjate vsaj z enim od teh vprašanj, iščete
odgovore nanje, se vam tu ponuja ena od možnih rešitev: Pridružite se svetopisemski skupini!
Svetopisemska skupina se bo, predvioma srečevala dvakrat mesečno.
Prvo srečanje bo v sredo, 9. septembra ob 19.30 v Župnijskem domu. Skupino bo vodil g. kaplan, p. Branko Petauer.
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Vse vabimo, da se nam kdaj pa kdaj ali
pa kar redno pridružete pri kateri od
molitvenih skupin:
+ torek od 10. do 11. - molitev pred
Najsvetejšim, za ljudi, ki so se nam
priporočili v molitev ali potrebujejo našo
molitev, za naše sorodnike, dorodnike,
znance... in za nas same.
+ sreda pri večerni sv. maši, - molitev k sv.
Jožefu, za ljudi v stiski, za brezposelne, za
bolnike in za naše družine.
+ četrtek pri večerni sv. maši, - molitev za nove duhovne poklice.
+ nedelja, 15 minut pred sv. mašo - tiha molitev pred Najsvetejšim.
+ prvi petek in sobota - spravna pobožnost v čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

PASTORALNI
KOLEDAR
V baziliki na polici za
verski tisk imate na razpolago
pastoralni koledar za leto
2017/18.
V koledar so vnešeni vsi
pomembnejši prazniki in dogodki v naši župniji. v njem
imate razpored sv. maš, srečanja
posameznih skupin, priprave na
krst in druge zakramente, potek
počitnic in razpored čiščenja ter
krašenja bazilike.

SPREMENJEN URNIK SVETIH MAŠ
sv. maše ob:
7., 10. in zvečer
8. september
8. in 26. december
6. januar
2. februar
19. in 24. marec
2. april
10. in 31. maj
29. junij
nedeljski urnik maš:
6., 8. in 10.
15. avgust

6., 8., 10. in 14.
1. november
svete maše ob:
6. in 9.
25. marec

8., 10. in 18.
25. december
1. januar
svete maše ob:
6., 6.30., in 18.
2. november

spremenjen urnik sv maš je tudi:
ob srečanju mladih (16.9.)
ob slovensko-hrvaškem srečanju (14.10.)
v velikem tednu (29.-31.3)

V OPATOVI KAPELI so večerne sv. maše:

Gotovo so stvari, ki bodo 4.9., v času božične devetdnevnice; 25. 12. in šmarnice za otroke v maju.
nekoliko odstopale od predvidenih, saj je župnija vpeta v širše dogajanje v dekaniji, škofiji in lokalni skupnosti, za kar pa ni
mogoče vedno predvideti poteka dogodkov.
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