1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.

P
T
S
Č
P
S

Tomaž Tolentinski
Frančišek Paolski
Riko, škof
Izidor Seviljski
Vincencij Ferrer
Irenej iz Srema

18.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.30
10.00
14.30
18.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.30
10.00
18.30
18.30
7.30
19.00
19.00
19.00
7.00
10.00

7.4.

N

Tiha nedelja

8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.

P
T
S
Č
P
S

Dionizij, škof
Truda, spokornica
Ezekijel, prerok
Stanislav, škof
Zenon Veronski
Ida, redovnica

14.4.

N

Cvetna nedelja

15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.

P
T
S
Č
P
S

Helena Alzaška
Bernardka Lurška
Simon Barsabejski
Veliki četrtek
Veliki petek
Velika sobota

21.4.

N

VELIKA NOČ

22.4.

P

Velikonočni ponedeljek

10.00

23.4.

T

Jurij, mučenec

18.30

24.4.
25.4.

S
Č

7.30
18.30

26.4.

P

18.30

+ Viktor Dežman

27.4.

S

Fidelis, mučenec
Marko, evangelist
Marija,
Mati dobrega sveta
Cita, dekla

+ Kornelija Tacer
+ starši Rataj in Smodiš
+ Berta Obrovnik
+ starši Medved in botra Slavka
+ Zdenka Berglez
+ Karl Hleb
+ Janko Potočnik
+ Franc Hartman
+ Sonja in družina Ditmajer
Smolnik
+ Franci Potočnik
+ Rado Robič ter starši Robič in Holcman
+ Tone in Olga Dešman
+ Jože Drozg
+ Janko Božac
+ Simona Žurga
+ Tone Mavrovič
+ Vida Urleb
+ Zvonka Harič
+ Robi Voh
+ Branko in Štefka Gorjup
+ Katarina Novak
- obredi velikega petka
+ Ivan Bučak in starši
+ Slavek Ornik in Stanislav Stojnšek
+ Franc Hartman
+ Jože, Marija in Ciril Gorišek, Anton, Elizabeta
Zvonko in Kristina Terglav ter Pavla Ulbl
+ Friček in Erna Seršen
+ Martin Zagomilšek, Bogdan in
Marija Pušenjak ter Ivan Pliberšek
+ Jurij Rebernak
+ Vojko Skudnik

28.4.

N

Bela nedelja

29.4.
30.4.
1.5.
2.5.
3.5.
4.5.

P
T
S
Č
P
S

b.sl.Alojzij Kozar
Pij V., papež
Jožef, delavec
Atanazij, škof
Filip in Jakob
Florijan, mučenec

5.5.

N

3. velikonočna nedelja

18.30
7.30
10.00
18.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.30
10.00
15.00

+ Milan Maričnik
+ Franci Potočnik
+ Valentin in Ivana Posavec
+ Nada Brunčič
+ Milan Trstenjak
+ Alojzija Kosar
+ Terezija Dolinšek
+ Ana in Franc Dogenik ter starši Dogenik
+ Jože Dobaj
+ Anton Pigner, družina Uršej in Oberč ter Katka
- za gasilce in Božje varstvo
+ družina Hleb, Skerbinjek, Fabrici
Smolnik

/ 2019

Lk 19,28–40 in Lk 22,14–23,56
TUDI JEZUS SE JE ZNAŠEL
V STISKI
Evangelist Luka nam v pasijonu prikazuje tudi vrhunec Jezusove molitve. Jezus
moli na Oljski gori in se bori z Božjo voljo.
Tedaj se mu prikaže angel iz nebes in ga
krepča. Molitev ni vselej samo izkušnja
miru. Lahko je tudi boleče bojevanje z
Božjo voljo. Toda Bog pošilja molivcu
svojega angela, da bi mu podelil novo
moč. Vendar angel Jezusa ne obvaruje
pred strahom. Spričo strahu se poti. Toda ravno sedaj moli še vztrajneje (Lk
22,44). Ta prizor molitve na Oljski gori pripoveduje Luka zaradi stiske, ki jo imajo
mnogi z molitvijo, tako danes, kakor takrat. V molitvi pogosto doživljamo temo.
Imamo vtis, da gre naša molitev v prazno. Nič ne koristi. Nič se ne zgodi. Bog se
skriva za debelim zidom. Zdi se, da molči. Ker ne prodremo do Boga, nam gre kaj
pogosto kakor učencem. Zaspimo. Naša molitev zaspi. In Jezus nas mora prebuditi: »Vstanite in molíte, da ne pridete v skušnjavo« (Lk 22,46). Prišli bomo v enake
stiske kakor Jezus, v osamljenost, strah, zapuščenost, v stisko in trpljenje. Molitev
je za nas pot, da bomo kakor Jezus uspešno prestali skušnjave in se tudi v največji
stiski oklepali Boga.
Molitev na Oljski gori očitno daje Jezusu moč, da na poti pasijona vzdrži. Daje
mu gotovost, da tudi v smrti ne more pasti iz dobrih Božjih rok. Jezusova molitev
pa doseže vrhunec v njegovi molitvi na križu. Ko visi na križu, Jezus ne moli samo zase, ampak tudi za svoje morilce: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo« (Lk 23,34). In Jezus umre z besedo molitve na ustnicah. To je verz iz Ps 31,
iz judovske večerne molitve. Kakor pobožen Jud moli Jezus na koncu svojega
življenja: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha« (Lk 23,46). Toda Jezus doda
besedam psalma svoj Abba-nagovor. Prav na križu nagovarja Boga nežno kot
svojega Očeta. V smrti se vrača k Očetu. Kljub vsej grozi Jezus v molitvi vzdrži in
ostane tako sredi svoje največje stiske v odnosu z Bogom. Da, odnos z Bogom
ga osvobaja od moči ljudi. Nad njim ne morejo triumfirati niti njegovi morilci.
A. Grün, Jezus – veselo oznanilo

14. radijski misijon na Radiu Ognjišče

CERKEV JE MLADA
Radijski misijon bo od 7. do 13. aprila 2019. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih ob 17. uri bodo sodelovali: kardinal Luis Antonio
Tagle, nadškof Alojzij Cvikl, p. Marko Ivan Rupnik, Sašo Mugerli, p.
Branko Cestnik, br. Jaro Knežević in p. Toni Brinjovc. V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki,
redovnice in laiki.
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17. uri. 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
sveta maša ob 19. uri. Vsak večer ob 20. uri bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.
Nebeški oče, blagoslovljena butara nas spominja na dogodke izpred dva
tisoč let, ko so množice pozdravljale tvojega Sina kot kralja. Prosimo te,
pomagaj nam, da ga bomo tudi mi sprejeli ne le kot kralja, ampak tudi kot
našega Odrešenika.
Naj ga častimo in slavimo ter vedno ostanemo njegovi zvesti učenci. Pomagaj nam s svojo milostjo. Amen.
Praznujemo cerkveno leto – Cvetna nedelja
Verujem, da si ostal pri nas, razširil si svoje roke v objem in nihče me ne
more ločiti od tebe. Čakaš, da odgovorim na tvoj klic, da se prepustim tvojemu vodstvu. Prazno se mi zdi govorjenje, da je resnično le to, kar je mogoče videti, stehtati, plačati.
To naj si dopovedujejo norci. Verujem, da ima življenje smisel samo tedaj,
če s smrtjo ni vsega konec. Vstali Gospod, ti si Pot in Cilj, ti si Življenje, ti si
Ljubezen. To trdno verujem.
Paul Roth, Zakladnica molitve

Naši umrli farani v mesecu marcu:
Stanko Glavič, Viktor Dežman, Terezija Kropivšek, Anton Mavrovič,
Miran Celan, Angela Goznik, Štefka Šart, Adolf Muršič in Barica Kapčič.
Naj počivajo v miru!
Blagoslov velikonočnih jedil:
Smolnik ob 9.00
Log ob 11.00
Bistrica ob Dravi ob 11.45
Bezena ob 12.15
Ruše ob 10.00, 14.00, 15.00, 16.00 in 17.00

Oznanila:

1.4., po sv. maši redna seja ŽPS
4.4., molitev pred Najsvetejšim za blagoslov velikonočnih praznikov
5.4., dopoldan obisk bolnikov na domu; ker bolniki ne morejo v cerkev,
je prav, da jim pred velikonočnimi prazniki omogočimo obhajanje zakramentov na domu, obisk lahko prijavite v zakristiji, pisarni ali po telefonu
6.4., ob 10. uri birmanske skupine
po sv. maši srečanje Frančiškove družine
7.4., tiha nedelja; pri obeh sv. mašah priložnost za postno-velikonočno
spoved, pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo birmanci
ob 15. uri dekanijski križev pot pri Frančiškanih v Mariboru in dekanijsko
srečanje članov ŽPS
8.-12.4., duhovna obnova za veroučence
13.4., ob 9.30 postna delavnica; izdelovanje presmecev v veroučni učilnici
14.4., Cvetna nedelja; - pri obeh sv. mašah blagoslov presmecev in drugega
zelenja; ob 11.30 blagoslov motorjev s prošnjo za varno vožnjo in Božje varstvo, ob 15. uri križev pot na ruško Kalvarijo
17.4., ob 10. uri krizmena maša v mariborski stolnici
18.-20.4., velikonočno tridnevje; - četrtek ob 19. uri spomin zadnje večerje
- petek ob 18.30 spomin Jezusovega trpljenja in smrti na
križu
- sobota ob 7. uri blagoslov ognja, ob 19. uri velikonočna
vigilija
21.4., VELIKA NOČ; ob 7. uri vstajenjska procesija in sv. maša, ob 10. uri
sv. maša
22.4., velikonočni ponedeljek; sv. maša ob 10. uri; ta dan se kristjani podamo v Emavs, kar pomeni, da obiščemo sorodnike, prijatelje in znance ter
se skupaj poveselimo in oznanjamo velikonočno novico, da je Jezus vstal in
živi!
19.-27.4., devetdnevnica Božjega usmiljenja
25.4., praznik sv. Marka; prosimo za dar vsakdanjega kruha in Božje varstvo
28.4., bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja, zaključek devetdnevnice
Božjega usmiljenja
1.5., praznik dela; pri jutranji sv. maši bomo prosili za posvetitev in blagoslov pri našem delu
2.5., začetek ŠMARNIC; šmarnice bodo med tednom ob 18.30, v nedeljo
ob 10. uri. Starši in veroučenci, lepo vabljeni!
2.-4.5., obhajamo prvi četrtek, 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..5., začetek birmanske devetdnevnice; vsak dan pri sv. maši molitev

