27. NEDELJA MED LETOM

CERKEV SV. BARBARE KOROŠCI
GODOVI IN MAŠNI NAMENI - (Križpot, Mont, Čukovec)
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27. NEDELJA MED LETOM
Roženvenska

LETO B

Rožnovenska Mati Božja; 7. oktober 2018
tor.
9. 10.

Dionizij in tov. mučenci,
Abraham in Sara

MARIJINA PRIKAZOVANJA V FATIMI - 84. del

sred. Danilo (Danijel) in tovariši
10. 10.
mučenci

četr.
Filip, diakon; B. sl. Janez
11. 10. Janež, misijonar, zdravnik

pet.
12. 10.

Maksimilijan Celjski, škof
in mučenec

sob.
13. 10.

Fatimska Mati Božja,
Koloman, mučenec

Ned.
14. 10.

28. MED LETOM; Kalist I.
papež, mučenec

8.3o

vsi ++ iz družine Bucik

Sv. Barbara

Odgovorni za pastoralo: Metod Lampe
GSM +386 31856136 ali na številki Vodafone IT +39 3298982457

»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti
takšnih je Božje kraljestvo.« (Mr 10, 14-15)
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Lucija v prvem Spominu še poroča: »Ko je naslednji dan
Jacintin brat pritekel povedat, da Jacinta zvečer doma ni
držala besede, je tiho poslušala obtožbo. 'Vidiš, meni se
je zdelo, da boš povedala,' sem ji rekla. 'Tu notri je bilo
nekaj, kar mi ni pustilo molčati,' je odgovorila s solzami
v očeh. 'Ne jokaj zdaj! O tem, kar nam je Gospa rekla,
ne povej nikomur!' 'Pa sem že povedala. Rekla sem,
da je Gospa obljubila, da nas bo vzela v nebesa.' 'Kaj
je bilo treba to povedati?' 'Odpusti mi. Nikoli več ne
bom nikomur ničesar povedala.'« Res je bila za naprej
Jacinta zelo molčeča, ko so jo radovedni ljudje
nadlegovali z raznimi vprašanji v zvezi s fatimskimi
dogodki.
Tudi Lucija in Frančišek sta morala povedati, kaj sta
videla. Za naprej o Marijinih prikazovanjih niso mogli biti
popolnoma tiho. To je bilo dobro, da so se ljudje začeli
zanimati za fatimske dogodke in se zbirali v Irijski globeli.
(Fatima – okno upanja Salve Ljubljana 2013 str. 70)

MISEL IZ FATIME

Jacinta je pred odhodom v bolnišnico še rekla Luciji: »Povej vsem ljudem, da
nam Bog deli milosti po Marijinem brezmadežnem Srcu, naj jih prosijo pri
njej. Jezusovo Srce hoče, da ob njem častimo tudi Marijino brezmadežno
Srce; naj jo prosimo za mir, saj ga je Bog njej izročil. (Fatima – okno upanja
Salve Ljubljana 2013 str. 148)

MISEL IZ SVETEGA PISMA:

Jezus uči: »Na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega
bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako
nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne
ločuje!« (Mr 10, 6-9)

IZ ŽIVLJENJA SVETNIKOV:
Manj kot leto po smrti ustanovitelja in vzornika svetega Frančišk Asiškega (glej 4.
oktober), se je sedem njegovih svetih redovnih bratov pod vodstvom duhovnika
sv. DANIELA iz KALABRIJE leta 1227 odpravila prek Španije med muslimane v
Maroko. Ne da bi znali njihov jezik, so javno v Ceuti oznanjali Kristusa. Njihovo
junaško pričevanje pa je bilo takoj zadušeno v krvi. Bili so obglavljeni, njihove kosti
so prenesli v Španijo. Papež Leon X. je leta 1516 dovolil svetniško češčenje. Njihov
god je v Serafinskem (koledarju frančiškanskih redov) bogoslužnem koledarju. (Leto
svetnikov 4, str. 80 Mohorjeva družba Celje 2000)

Kot že veste, od 3. oktobra do zadnjih dni oktobra poteka v Vatikanu sinoda
mladih. Sinodalni očetje razpravljajo o pomembnih temah za mlade in za bodočo
versko življenje Cerkve. Papeža in zbrane škofe spremljajmo z molitvijo, da bodo
prišli do zaključkov, s katerimi bo Cerkev mogla učinkovito iti naproti mladim in
mladi odgovoriti na poklicanost!
Obveščam vas, da bo danes 7. oktobra popoldne ob 5.oo v katedrali sv. Justa
Koncert slovanske sakralne glasbe. Pri izvedbi sodelujejo pevci iz matične,
zamejske in zdomske Slovenije pod dirigentskim vodstvom g. Lučke Kralj Jerman.
Prav lepo vabljeni!
Po priporočilu papeža Frančiška naj bi v mesecu oktobru v čim večjem številu
kristjani molili rožni venec, da bi Bog na priprošnjo Božje Matere Marije in sv.
Mihaela povezal Cerkev med seboj in z Bogom.
V sredo 24. oktobra nas bo obiskal tržaški škof nadškof msgr. Giampaolo
Crepaldi, da bo z nami molil rožni venec. Vzemite si čas in pridite v župnijsko
cerkev, da bomo skupaj za našim pastirjem molili za našo župnijo, tržaško škofijo, za

vesoljno Cerkev, za mir v svetu in še po mnogih drugih namenih! Tudi sicer se radi
zbirajte k molitvi rožnega venca v cerkvi in doma!
V ponedeljek

1. oktobra smo se člani Župnijskega pastoralnega sveta in

Misijonskega odbora dogovorili, da bomo obhajali MISIJONSKO NEDELJO
podobno kot pretekla leta dopoldne s sveto mašo, popoldne pa z blagoslovom,
kratkim filmom in srečelovom. Naprošeni ste še mnogi drugi, da bi se pridružili in
sodelovali z zbiranjem darov in pri organizaciji srečelova. Prijavite se članicam
Misijonskega odbora. Srečke za misijonsko tombolo vam bodo že kmalu na voljo.
Bodimo velikodušni z darovi! Že zdaj pa s svojimi molitvami spremljajte misijonarje
in misijonske delavce, z zglednim krščanskim življenjem bodimo v današnjem svetu
tudi mi sami MISIJONARJI!. Govorili smo tudi o praznovanju praznika VSEH
SVETIH.
V dvorani Finžgarjevega doma v Marijanišču na Opčinah bo 12. oktobra 2018 ob
20.oo uri prvo predavanje g. JOŽETA dr. BAJZEKA. Naslov predavanja je JAZ
SEM KRUH ŽIVLJENJA (Jn 6, 34).

KOTIČEK ZA SVETO MAŠO:
Jezus nam ni zapustil nobene knjige ali napisanega dela. V kakšnem smislu
moremo v evharistiji videti knjigo, ki nam jo je zapustil? Lahko, če vzamemo
knjigo v simboličnem smislu, kot znamenje. Sveti Avguštin je govoril, da je
zakrament »verbum visibile« (beseda, ki jo vidimo). Kot je beseda – tako Avguštin –
zakrament, ki ga slišimo in poslušamo. V duhu svetega Avguština je torej tudi
evharistija znamenje, ki ga slišimo, beseda, knjiga, v kateri je napisana vsa
zgodovina odrešenja. Poglejte za primer roso, ki je zelo drobna, pa v sebi odseva
ves nebesni svod. Tako je evharistija, hostija, je nekaj majhnega, toda v sebi nosi
vso zgodovino odrešenja. (R. Cantalamessa: Evharistija, naše posvečenje. Ljubljana
2004, str. 162)

KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE O VERI:
Besedila navdihnjenih avtorjev, na začetku Svetega pisma izražajo še o: …redu v
stvarstvu in Božji dobroti, o človekovi poklicanosti, končno o drami greha in o upanju na
odrešenje. Če te besede beremo v Kristusovi luči, v enoti Svetega pisma in v živem
izročilu Cerkve, ostanejo glavni vir kateheze o stvarnostih »začetka«: o stvarjenju, o
padcu, o obljubi odrešenja. (KKC 289b)

