1.5.
2.5.
3.5.
4.5.

T
S
Č
P

Jožef, delavec
Atanazij, škof
Filip in Jakob
Florijan, mučenec

5.5.

S

Gotard, menih

6.5.

N

6. velikonočna nedelja

7.5.
8.5.
9.5.
10.5.

P
T
S
Č

prošnji dan
prošnji dan
prošnji dan
Vnebohod

11.5.
12.5.

P
S

Mamert, škof
Leopold Mandič

13.5.

N

7. velikonočna nedelja

14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.

P
T
S
Č
P
S

Bonifacij, mučenec
Zofija (Sonja)
Janez Nepomuk
Jošt, puščavnik
Janez I., papež
Krispin, redovnik

20.5.

N

BINKOŠTI

21.5.
22.5.
23.5.

P
T
S

24.5.

Č

25.5.
26.5.

P
S

Marija Mati Cerkve
Julka, mučenka
Servul Tržaški
Marija Pomočnica kristjanov
Beda Častitljivi
Filip Neri

27.5.

N

Sveta Trojica

28.5.
29.5.
30.5.
31.5.

P
T
S
Č

Garman Pariški
Maksim Emonski
Oglejski mučenci

1.6.
2.6.

P
S

3.6.

N

18.30
18.30
18.30
18.30
10.00
18.30
7.00
10.00
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
7.00
10.00
15.00
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
17.00
7.00
10.00
18.30
18.30
18.30

- po namenu
+ Jože Pliberšek in nj. starši
+ Mihael Kure in Martin Čepe
+ Stane Podbregar, sorodniki in starši Lapuh

- za birmance, botre in starše
sv. birma
- po namenu
+ Marija Makoter
+ Marija in Franc Škorjanc
+ mož in sin Petiner ter hči Anica
+ Ferdo, Emica in starši Gričnik
+ mož in sin Vinko Zakeršnik, starši Zakeršnik Bodlej
+ Rado Robič, starši Robič in Holcman
+ družina Vuk in sorodniki
+ Egon in Dragica Žitnik
- za farane in dobrotnike župnije
- za blagoslov in zdravje v družini
+ družina Hleb, Skerbinjek, Fabrici
Smolnik
+ Vlado Kos in Peter Kancler
+ Zvonko Branko Terglav
+ družina Šmigoc in Strašek
+ stari starši Dvoršak in starši Repolusk
+ Srečko Mihelak
+ Tone Jurše
Log
+ Sonja Kropin
- za prvoobhajance in starše

SV. REŠNJE TELO IN KRI

18.30
18.30
7.00
10.00
18.30
18.30
18.30
18.30

+ Vlado Jurič
+ Nada Križovnik
+ Alojz in Marijan Repolusk
+ Slavica in Ivan Mlakar, Metka Kos
ter starši Jožefa in Ludvik Malec
+ Antonija Trop
+ Ivan in Zdenka Hojs
+ Anica Orlačnik
+ Franc Prednik, starši in bratje
+ Kristina, Violeta, Janko, Franc in Marija Javšnik
+ starši Višič, sestre, bratje in sorodniki
+ Franci Potočnik
+ Karl Hleb

Roman, škof
Erazem, škof
9. nedelja
med letom

18.30
18.30
7.00
10.00

+ starši Hribernik, Alojz , Marija, Jože Zagomilšek
+ družina Arnuš in Muršak
+ starši Maks in Marija Repolusk
+ Srečko Zafošnik

18.30

/ 2018

MAJNIK –
priložnost za družinsko bogoslužje
Že dolgo se Slovenci v maju spominjamo Marije in mu pravimo kar Marijin mesec. V cerkvi
so vsak večer tako imenovane »šmarnice«, ko
se zbiramo in razmišljamo o Mariji. Tudi doma
bi morala te dni imeti Marija posebno mesto.
Gre torej za nekakšne domače »šmarnice«.
Marijino sliko – ki ima po mnogih vernih družinah že svoje mesto - bi tokrat redno krasili s
cvetjem in morda s prižgano svečko ali kakšno drugačno lučjo. V veliki kmečki
družini ima recimo vsak od enajstih otrok svojo majhno vazo z rožo, ki jo sam postavi pred Marijino sliko v kotu, a tudi oče in mati imata vsak svojo. Družinski člani,
posebno mlajši, se lahko vrste v skrbi za cvetje.
Morda bi vzeli tudi večji list papirja, nanj prilepili kakšno Marijino podobico, zraven
pa z velikimi črkami napisali za vsak dan ali za nekaj dni, morda za vsak teden
kakšno misel o njej, predvsem iz evangelija. Seveda se da takšen družinski plakat
narediti tudi brez slike, zlasti če ni pri roki primerne ...
Če družina obiskuje šmarnice v cerkvi, se lahko zvečer potem pogovorijo o tistem,
kar je bilo povedanega o Mariji ali o kristjanih, ki jo skušajo posnemati, predvsem v
izpolnjevanju svojega življenjskega poslanstva in v ljubezni do Kristusa. Bilo bi tudi
primerno prebrati kakšnega od odlomkov iz evangelijev.
Slovenci imamo izredno veliko Marijinih pesmi in je seveda prav ta mesec lepa
prilika, da bi jih skupaj peli, ali zbrani pod Marijinim »kotom« ali pri običajnih molitvenih prilikah (jed, večer, jutro). Lepo bi bilo, če bi se naučili kakšno novo pesem.
Nenazadnje imamo tudi lepo zbirko CD-jev s takimi pesmimi.
Če vsak dan izmolimo – seveda prirejeno starosti udeležencev – eno od petnajstih
skrivnosti rožnega venca, bomo v enem mesecu dvakrat premislili ta »evangelij v
malem«, kot nekateri pravijo rožnemu vencu. A lepo bi tudi bilo, ko bi sestavili svojo družinsko molitev Mariji, primerno domačim okoliščinam in družinskemu ter zakonskemu vzdušju.
Obisk kakšne vaške kapele, Mariji posvečene cerkve ali Božje poti pa bi se v cvetnem mesecu prilegel duši in telesu.
Po: Vital Vider, Z očmi zakoncev

JEZUSOVA JED
Krščanska vera je edina na svetu, ki izpoveduje, da si je Bog privzel človeško naravo in kot človek prebival med ljudmi. Naš razum
tega ne more dojeti; pred to trditvijo more le strmeti. Še bolj strmi,
ko sliši, da se krščanski Bog tu ne ustavlja: med ljudmi hoče prebivati v koščku kruha in čaši vina ter se jim tako dajati v dušno hrano
in pijačo.
Neki mož je rekel duhovniku: Za praznik Svetega Rešnjega telesa
sploh ni primerno pridigati. Treba je le molče premišljevati o tej veliki skrivnosti. Drugi
je dejal, da je en dan v letu za to premalo: vse življenje bi morali noč in dan klečati
pred sveto hostijo. Neka žena pa je kar naravnost povedala: Znorela bi, če bi mogla
verjeti, da je v hostij zares Bog.
Vsaka teh trditev ima v sebi nekaj resnice. Vedeti pa moramo, da Jezus ne živi med
nami le v zakramentu svetega Rešnjega telesa. Med nami je vedno in povsod, saj v
njem živimo, se gibljemo in smo. Nikamor ne moremo, kjer njega ne bi bilo.
Ob tem se moremo vprašati, ali ni morda tudi Jezus imel kakšne duhovne hrane.
Odgovor je pritrdilen. Dejal je, da je njegova jed v izpolnjevanju volje njegovega Očeta. S to jedjo se je hranil vse življenje. Ko se je med nas naselil, je izjavil: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, Gospod. Rojen je hotel biti od žene, katere geslo je bilo:
Zgodi se mi po Božji besedi. Skušnjavca je pognal z besedami, da je treba le Boga
ljubiti in samo njemu služiti. Vse življenje je bil tam, kjer ga je hotel imeti Oče, govoril
je, kar mu je naročil Oče, delal je, kar mu je naložil Oče. V trpljenje je šel z besedami: Ali naj ne pijem keliha, ki mi ga daje Oče? Zadnje besede so mu bile: Dopolnjeno
je. Do konca je izpolnil Očetovo voljo, z njo je do popolnosti nahranil svojo dušo.
Zato nam ni treba samo molčati pred skrivnostjo Svetega Rešnjega telesa, ni nam
treba noč in dan klečati pred sveto hostijo, še manj je treba »znoreti« ob misli na
tako veliko resnico. Kaj pa je treba? Po Jezusovem zgledu se je treba hraniti z izpolnjevanjem volje nebeškega Očeta.

Kaj pomeni: verujem v Svetega Duha?
Verovati v Svetega Duha pomeni častiti ga prav tako po božje kot Očeta in
Sina. Pomeni verovati v to, da Sveti Duh pride v naše srce, da bi kot Božji
otroci spoznali svojega Očeta v nebesih. Božji Duh nas pripravi, da spreminjamo obličje zemlje.
(KKC 683–686 )
Pred svojo smrtjo je Jezus učencem obljubil, da jim bo poslal drugega
»Tolažnika« (Jn 14,16), ko njega ne bo več pri njih. Ko se je potem Sveti Duh izlil
nad učence pracerkve, so občutili, kaj je Jezus mislil. Občutili so globoko varnost
in veselje v veri ter prejeli določene karizme; to pomeni, da so lahko prerokovali,
ozdravljali in delali čudeže. Vse do danes so v Cerkvi ljudje, ki imajo takšne daroV mesecu aprilu so prejeli zakrament sv. krsta:
Ana Kitak ter Zoja in Lovro Šimičić.
V mesecu aprilu sta sklenila sv. zakon:
Jernej Šarh in Jasmina Ahej.
Naša umrla farana v mesecu aprilu:
Erik Senekovič in Franc Hartman.

Oznanila:
1.5., praznik dela in začetek ŠMARNIC; šmarnice bodo med tednom
ob 18.30, v nedeljo ob 10. uri. Starši in veroučenci, lepo vabljeni!
2.5., ob 17.30; srečanje birmancev, staršev in botrov z birmovalcem
3.5., ob 17. uri duhovna priprava ob slovesnosti sv. birme za birmance, starše in botre
4.5.., prvi petek; dopoldan obisk bolnikov na domu, pred sv. mašo
molitev pred Najsvetejšim
5.5., ob 10. uri slovesnost SV. BIRME
ob 18. uri molitev litanij Matere Božje pred Najsvetejšim in sv. maša
ob 19. uri srečanje 'Frančiškove družine'
6.5., Florijanova nedelja; ob 10. uri družinska sv. maša, srečanje gasilcev ter blagoslov gasilskih vozil
7.-9.5., prošnji dnevi so trije dnevi pred Vnebohodom, ko prosimo za
blagoslov njiv, polj, travnikov, za blagoslov človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč oz. varstvo pred naravnimi ujmami, npr. povodnimi, za odvrnitev vojske in drugih stisk ter prosimo za primerno
vreme in za dobro letino
8.5., po sv. maši srečanje katehetov in animatorjev
10.5., ob 19.30, v škofijski avli v Mariboru, pogovor o življenju in delu
škofa Maksimiljana Držečnika
13.5., praznik Fatimske Matere Božje; pred sv. mašo molitev rožnega
venca in izročitev naših družin v varstvo Materi Božji; ob 15. uri sv. maša
na Smolniku, pri kateri sodeluje MePz KUD Bezena, po sv. maši kratek koncert
17.5., ob 17. uri duhovna priprava ob slovesnosti prvega sv. obhajila
za prvoobhajance in starše
19.5., ob 17. uri lepo vabljeni k šmarnicam in sv. maši h kapeli Marije
Pomočnice kristjanov v Logu
20.5., BINKOŠTI; ob 10. uri slovesnost PRVEGA SV. OBHAJILA
21.5., praznik Marije, Matere Cerkve-binkoštni ponedeljek
22.5., po sv. maši redna seja ŽPS
24.5., praznik Marije Pomočnice kristjanov; ob 19.30 srečanje skupine
'Nove družine'
31.5., praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi; po sv. maši telovska procesija
1.-2.6., obhajamo prvi petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na domu;
pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice in
obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu
3.6., zaključek veroučnega leta; pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo veroučenci, po sv. maši podelitev veroučnih spričeval.

