SV. MAŠE IN GODOVI V MESECU MAJU
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Jožef, delavec
Atanazij, škof
Filip in Jakob
Florijan, mučenec
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N

3. velikonočna nedelja
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Dominik Savio
Gizela, opatinja
Viktor Milanski
Izaija, prerok
Job, svetopisemski mož
Mamert, škof
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4. velikonočna nedelja
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Fatimska Mati Božja
Bonifacij mučenec
Zofija (Sonja), mučenka
Janez Nepomuk
Jošt, puščavnik
Janez I., papež
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N

5. velikonočna nedelja
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Bernardin Sienski
Mehiški mučenci
Julka, mučenka
Servul Tržaški
Marija Pomoč kristjanov
Urban I., papež
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N

6. velikonočna nedelja
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Alojzij Grozde
German Pariški
Maksim Emonski
Gospodov vnebohod
Obiskanje Device Marije
Justin, mučenec
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7. velikonočna nedelja
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+ Alojzija Kosar
+ Terezija Dolinšek
+ Ana in Franc Dogenik ter starši Dogenik
+ Jože Dobaj
+ Anton Pigner, družina Uršej,
družina Oberč ter Katka
- za gasilce in Božje varstvo
+ družina Hleb, Skerbinjek, Fabrici Smolnik
+ Ferdo, Emica in starši Gričnik
- za blagoslov v družini
+ Ivanka Švajger
+ starši Mojzer, hči Danica, Berta in sin Jože
+ Zdenka Berglez
- za blagoslov in zdravje v družini
+ Janko Potočnik
- za birmance, botre in starše
+ Ivan Ciringer
+ Franc Kovše, Herman Zupančič in starši
+ Vlado Kos in Peter Kancler
+ Sonja Ditmajer
+ družina Vuk
+ Zvonka Harič
+ Anton Jurše in Vida Urleb
Log
+ Štefka Šart
+ Franc Prednik, starši, brat in sestri
+ Lojzka Švikart in brat Ivan
+ Branko Anton Terglav
+ Nada Križovnik
+ Robi Volf
+ Bogdan Pušenjak
+ Janez in Vida Šmon
+ Ivan in Marija Marinc ter brat Darko
- za prvoobhajance, starše in družine
+ starši, brat in sestra Vivat
+ Kristina, Violeta, Janko, Franc in Marija Javšnik
+ Marija Petrič in starši Orlačnik
+ Ivan in Vida Černec ter Roman in Marija Dokl
+ Karl Hleb
+ Silva Reisman
+ Vincenc Zajfrid
+ Vida Urleb
+ Rado, Marija in Marjana Ditmajer Smolnik
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Jn 21,1–19
JEZUS V NAŠI SREDI
V prav posebnem vzdušju ima Jezus z
učenci jutranji obrok, ki nam ga predstavi
današnji evangelij. Sam Jezus jih povabi,
naj jedo. Nagovori jih, toda med njimi ne
pride do pogovora. Po kratkih opisih evangelista Janeza se čuti, da bi ga učenci v
resnici radi vprašali: »Kdo si?« Toda nihče
ga ne vpraša. Nihče si ne drzne, da bi ga
nagovoril in se z njim pogovarjal. To je drža
spoštovanja in osuplosti, toda tudi tihega veselja. Vsi čutijo skrivnost, ki je ni
mogoče razložiti; besede bi bile prazne. Učenci doživljajo, da se njihovo sivo
jutro spreminja, da je nastalo ozračje ljubezni in prisrčnosti. V svojih srcih se
čutijo nagovorjeni, nekaj se jih je skrivnostno dotaknilo.
Učenci, ki izstopijo iz čolna, v katerem so vso noč zaman delali, so podoba za
nas, ki prihajamo iz noči svojega življenja; v tem morju življenja se pogosto
izgubljamo, premetavajo nas valovi. In ko k nam pristopi Jezus in z nami obeduje, se naše življenje razjasni. Na nas in v nas se tako zgodi vstajenje.
Jezus ponudi učencem kruh in ribo. To je kruh z neba, o katerem je govoril Jezus v svojem evharističnem govoru. »Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz
nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj« (Jn 6,51). Riba pa je podoba nesmrtnosti: že zgodnja Cerkev je namreč v ribi videla simbol Kristusa, ampak tudi zato, ker je bil sam Kristus simboliziran v podobi ribe. Riba je
bila v antiki hrana nesmrtnosti, obenem pa simbol življenja in sreče. Tako je
bila v zgodnji Cerkvi riba zelo razširjen evharistični simbol. Evharistija tako v tej
luči pomeni, da nam Kristus, ki je za nas umrl in vstal, ponuja hrano nesmrtnosti.
Pri vsaki evharistiji stopa Jezus z druge obale v našo sredino. Sivo praznino
našega življenja spreminja v vzdušje prisrčnosti in ljubezni. Sam Vstali nas
vselej vabi: »Pridite sem in jejte!« Zato si lahko vsakič, ko praznuješ evharistijo, predstavljaš prisrčno in ljubeznivo vzdušje ob Tiberijskem morju.
A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

Na prvomajski delavski praznik nas Cerkev z bogoslužnim spominom, da
si je Jezusov rednik služil kruh z delom, vodi v razmišljanje o krščanskem
pojmovanju dela, saj je Kristus s svojim delom posvetil delo naših rok.
Praznik je uvedel v bogoslužje papež Pij XII. leta 1955.
Gospod, k tebi prihajamo z zaupanjem in te prosimo, da sprejmeš naš dar. Ni
drugega kot preprosta molitev za tiste, ki so se odločili hoditi za teboj. Majhen in skromen je…, a naj bo povezan z odločitvami mnogih staršev, starih
staršev, duhovnikov, redovnikov, redovnic in misijonarjev. Naj ob zgledih in
priprošnji ljudi, ki so se ti popolnoma izročili, tudi v nas raste želja, da bi vsi
spoznali tvoj načrt za svoje življenje in ga v ljubezni in zvestobi uresničevali.
Ti si dobri pastir. Kdo si ne želi dobrote? Ko hodimo po poti življenja, nas ti
vedno spremljaš. Ko pademo, nam ponujaš roko. Ko stojimo, paziš, da ne pademo. Obenem pa nas vedno vabiš, naj smo tudi mi dobri. Želiš, da smo srečni in
da izkazujemo vsem dobroto.
Vsakemu izmed nas si dal mnoge talente, ki jih moremo uporabiti za svojo srečo v poklicu, za katerega se odločamo. Morda kliče tudi koga izmed nas, da bi
ti služil kot duhovnik, redovnik ali redovnica. Prosimo te, daj mu poguma, da se
odzove tvojemu klicu. Da postane oznanjevalec in delivec Jezusa.

prim. Vi ste priče

O ti kraljica majnika,
katere prošnja vseh velja.
Izprosi nam od Jezusa,
da raj nebeški kdaj nam da.

Marija, naša sopotnica
Sveta Marija, Mati Božja, naša sopotnica na
cestah življenja:
vselej, ko premišljujemo, kako velike stvari ti je storil Vsemogočni, nas zajame silna otožnost, ker smo tako zelo počasni; in začutimo, da moramo
pospešiti svoj korak, da bi stopali vštric s teboj.
Mati, ozri se na nas, ki bi te radi prijeli za roko, da bi mogli korakati hitreje s
temi našimi utrujenimi nogami. Ko bomo tudi mi postali romarji vere, bomo
iskali ne le obraz Gospoda, temveč se bomo zazrli tudi vate, ki si živa podoba človeške pozornosti do vseh, ki so v potrebi. Tudi mi bomo pohiteli
ljudem naproti in jim prinesli enake sadove veselja, kot si jih nekoč prinesla
ti svoji sorodnici Elizabeti.
prim. Tonino Bello

Oznanila:
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
namenjena za birmance, botre, starše, za blagoslov v družinah, za dušno
in telesno zdravje ter za mir na svetu
4.5., po sv. maši srečanje Frančiškove družine
5.5., Florijanova nedelja; pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo naši gasilci; po sv. maši blagoslov gasilske opreme in vozil
ob 15. uri lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti na Smolnik
5.-12.5., teden molitve za duhovne poklice in blagoslov v družinah
7.5., po sv. maši srečanje katehetov in animatorjev
8.5., ob 17.30 srečanje birmancev, staršev in botrov z birmovalcem
10.5., ob 17. uri duhovna priprava ob slovesnosti sv. birme za birmance, starše in botre
11.5., ob 15 uri srečanje družin v Slivnici pri Mariboru
12.5., ob 10. uri slovesnost SV. BIRME
13.5., praznik Fatimske Matere Božje; pred sv. mašo molitev rožnega
venca in izročitev naših družin v varstvo Materi Božji;
18.5., ob 17. uri, lepo vabljeni k šmarnicam in sv. maši h kapeli Marije
Pomočnice kristjanov v Logu
24.5., praznik Marije Pomočnice kristjanov; ob 17. uri duhovna priprava ob slovesnosti prvega sv. obhajila za prvoobhajance in starše
26.5., ob 10. uri slovesnost PRVEGA SV. OBHAJILA
27.-29.5., 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.
povodnji, za odvrnitev vojne in drugih stisk ter prosimo za primerno
vreme in za dobro letino
30.5., praznik Gospodovega vnebohoda; pred sv. mašo molitev pred
Najsvetejšim za Božje varstvo
31.5., sklep šmarnične pobožnosti; pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za Marijino varstvo in priprošnjo
2.6., ob 14.30, v cerkvi na Smolniku, koncert MePZ KUD Bezena, ki bo
sodeloval tudi pri sv. maši ob 15. uri
Sv. maše v mesecu maju med tednom obhajamo ob 18.30

