2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja
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2. VELIKONOČNA NEDELJA - BELA

pon.
9. 4.

Hugo škof v Rouenu;

tor.
10. 4.

Domen, škof, mučenec;
Ezekiel, prerok;

LETO B

Maksim in Timotej, mučenca; 8. april 2018

MARIJINA PRIKAZOVANJA V FATIMI - 57. del

Ob upoštevanju drugega in četrtega Spomina Lucija poroča:
sred.
11. 4.

»Po nekaj trenutkih igranja je zavel močan veter, zamajal je
drevesa in pogledali smo, kaj se godi, kajti dan je bil

Stanislav, škof, mučenec

čet.
12. 4.

Zenon Veronski, škof

pet.
13. 4.

Martin I., papež, mučenec

jasen. Nad drevesi smo opazili neko svetlobo. Bil je
mladenič kakih štirinajst do petnajst let, bolj bel kot
sneg, v soncu je bil videti prosojen kot najlepši kristal.
Zelo, zelo je bil lep. Bolj ko se bližal, tem jasneje smo
mogli prepoznati poteze njegovega obraza. Bili smo
presenečeni in napol zamaknjeni. Molčali smo. Ko je
prišel do nas, je rekel: ´Ne bojte se, sem angel miru,
molite z menoj!´ Pokleknil je na zemljo, se s čelom
sklonil do tal in nas povabil, da smo trikrat ponovili
naslednje besede; ki jih je izgovarjal: ´Moj Bog, verujem

sob. Tiburcij, Valerijan, Maksim,
14. 4.
mučenci

Ned.
15. 4.

3. Velikonočna;
Helena (Jelica) Alzaška,
kneginja

8.3o

po namenu

vate, molim te, upam vate in te ljubim nadvse. Prosim te
odpuščanja za tiste, ki ne verujejo, ne molijo, ne upajo in
te ne ljubijo.´ Potem ko smo to trikrat ponovili, je vstal in

Sv. Barbara

rekel: ´Tako molíte! Srci Jezusa in Marije sta pozorni na
vaše goreče prošnje.´ Nato je izginil. (Fatima – okno upanja Salve
Ljubljana 2013 str. 48)

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

»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi
v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20,27)

oblikovanje: Aljoša Novak
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MISEL IZ FATIME

Fatimski pastirčki so s sprejemanjem trpljenja reševali ljudi za večnost. Spoznali so, kako
dragoceni so križi, če jih vdano sprejmemo in darujemo Bogu v zadoščenje za grehe in za
spreobrnjenje grešnikov. Sami so pri tem rasli v svetosti in zoreli za nebesa. Jacinta,
Frančišek in Lucija danes ne bi bili to, kar so, če ne bi šli skozi trdo šolo trpljenja.
(Fatima – okno upanja Salve Ljubljana 2013 str. 55)

MISEL IZ SVETEGA PISMA:

Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Apostoli so z veliko
močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi
(Apd 4,32a-33)

IZ ŽIVLJENJA SVETNIKOV:
B. sl. ANTON STRLE je v starosti 41 let začel predavati na Teološki fakulteti in je bil
29 let aktivni profesor. Tudi po svoji upokojitvi leta 1985 je še vedno ostal povezan
s Teološko fakulteto. Kot profesor je predaval vse predmete, ki so spadali pod
dogmatiko, dolga leta je študente teologije s posebnim predmetom uvajal tudi v
znanstveno delo. Predaval pa je eno leto tudi nauk o Cerkvi, več let pa cerkvene
očete. Njegova prva naloga pa so bila redna predavanja, na katera se je skrbno
pripravljal. Pri izpitih je upošteval, koliko je kdo sposoben. Od bolj nadarjenih je
več zahteval. Kolokvije, ki so bili med študijskim letom, je imel običajno kar v
svojem stanovanju, izpite pa v kateri od učilnic. Vsako uro predavanj je izkoristil do
največje mere. (Božji služabnik prof. dr. Anton Strle (1915-2003). Izdala župnija Sv.
Vid nad Cerknico ob nedelji svetniških kandidatov 20. 9. 2015; založil Salve d.o.o.
Ljubljana, str. 35).

Obhajamo nedeljo Božjega usmiljenja. Ta
praznik naj nas spodbuja, da z velikim
zaupanjem in hvaležnostjo pristopam k Bogu
Usmiljenja, ga častimo in se od Njega tudi
sami učimo usmiljenja do soljudi.
V velikonočnem času molimo za Angelovo
češčenje: Raduj se Kraljica nebeška, aleluja.
(glej molitvenik: Naša daritev, Trst 2006 str. 6)
HVALA vam, ki ste pripravili vse potrebno za praznovanje VELIKEGA TEDNA in
VELIKE NOČI. Bog plačaj organistu/inji/, pevcem in pevkam, bralcem in bralkam,
zakristanom, strežnikom, pritrkovalcem, krasivkam in čistilkam cerkva in naredili Božji
grob. Hvala vam, ki ste častili Jezusa. Hvala za dar pri darovanju pri mašah in za
darove župniku ob blagoslovu jedil ali kar na roke. Bog vam vsem bogato povrni!
Pretekli teden, v sredo 4. aprila je minilo 99 let od smrti fatimskega pastirčka,
Marijinega vidca sv. Frančiška Marto, ki s sestro sv. Jacinto godujeta skupaj na

njen smrtni dan 20. februarja. Priporočajmo sebe in svet njuni priprošnji za mir v
svetu in za spreobrnjenje grešnikov!

G. dr. JOŽE BAJZEK bo v MARJANIŠČU na Opčinah v petek 13. aprila
ob 20.oo imel še 7. predavanje z naslovom: SREČANJE Z ŽIVLJENJSKIMI
KONFLIKTI. (Blagor preganjanim). Predavanje vam zelo priporočamo.
Vljudno vabljeni!
V sredo 25. aprila bomo iz slovenskih župnij tržaške škofije ROMALI v
OLIMLJE pri Rogaški Slatini, ker cerkev v Šmarju pri Jelšah obnavljajo. Sv.
maša bo ob 11.oo uri. Somaševanje bo vodil celjski škof msgr. STANISLAV
Lipovšek. Prosim, da se na romanje čim prej prijavite in povabite svoje
prijatelje in sorodnike!

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: S pogrebno mašo in
obredom smo se v petek poslovili od DAMJANA TULA.
Sorodnikom izrekamo globoko sožalje, pokojnika pa v
molitvi priporočamo Bogu!

KOTIČEK ZA SVETO MAŠO:
V anafori, imenovani anafora svetega Jakoba, ki so jo uporabljali v antiohijski Cerkvi,
so Svetega Duha klicali s temi besedami: »Pošlji na nas in na te svete darove, ki ti jih
predstavljamo, svojega presvetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki prestoluje s tabo,
Bog in Oče, in s tvojim edinim Sinom. Kraljuje sobistveno in sovečno; govoril je v
postavi in po prerokih in v Novi zavezi; v podobi goloba se je spustil na našega
Gospoda Jezusa Kristusa v reki Jordan in se je postavil nanj; na binkoštni dan se je v
podobi ognjenih jezikov spustil na svete apostole. Pošlji svojega trikrat Svetega
Duha, Gospod na nas in na te svete darove, ki ti jih prinašamo, da po svojem
svetem, dobrem in slavnem prihodu posveti ta kruh in naredi iz njega sveto
Kristusovo telo (Amen), posveti ta kelih in naredi iz njega dragoceno Kristusovo kri
(Amen).« (R. Cantalamessa: Evharistija, naše posvečenje. Ljubljana 2004 str. 123)

KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE O VERI:

Na kratko: S pravičnim Jobom izpovedujemo: »Vem, da vse premoreš, da ti noben sklep
ni neizvedljiv« (Job 42,2). (KKC 275)

