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Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika; 5. november 2017

pon.
6. 11.

Lenart (Narte), opat
Monald Koprski, redov.

tor.
7. 11.

Ernest, opat;

sred.
8. 11.

Bogomir, škof; Janez Duns
Skot, teolog

četr.
9. 11.

Posvetitev
Lateranske bazilike

pet.
10. 11.

MARIJINA PRIKAZOVANJA V FATIMI - 42. del
13. oktobra smo zaključili jubilejno Fatimsko leto ob stoletnici
Marijinih prikazovanj v Fatimi. So pa Marijina naročila pastirčkom,
Evropi, vsemu svetu še zlasti Cerkvi, tako evangeljska in univerzalna,
da veljajo tudi danes. Zato bomo v Oznanilih še nekaj časa in
prostora posvetili Fatimi in Marijinim prikazovanjem. Upam, da se
strinjate.
Jacinta Marto
Vsa nora na ples. Bila je najmlajša, deveti Olimpijin otrok ter sedmi otrok
očeta Manuela Marto. Rodila se je 11. marca 1910. Lucija pripoveduje v

Leon Veliki, papež in
cerkveni učitelj

sob.
11. 11.

Martin iz Toursa, škof

Ned.
12. 11.

32. MED LETOM
Jozafat Kunčevič
škof, mučenec

prvem Spominu o nekaterih otroških napakah, ki jih je razodevala pri igri.
Bila je zelo občutljiva in zamerljiva ter trmasta. Hitro se je našobila in šla
mulo kuhat. Sicer pa je bila dobrega srca, ljubezniva, prijazna in prikupna.
Njeno srce je bilo »že takrat nagnjeno k dobremu in dobri Bog ji je dal mil
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po namenu

Sv. Barbara

16.00

HVALEŽNICA

Sv. Just

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

Grafična
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in mehak značaj, kar jo je delalo ljubko in privlačno.« (prim. Fatima – okno
upanja Salve Ljubljana 2013 str. 38)
MISEL IZ FATIME:
Lucija: »Angelovo naročilo, da naj se žrtvujemo v zadoščenje Bogu za grehe in za
spreobrnjenje grešnikov se je vtisnilo v naša srca kakor luč, ki nam je pomagala,
da smo mogli razumeti, kdo je Bog, kako nas ljubi in kako hoče biti ljubljen in da
smo doumeli vrednost žrtve, kako zelo ugaja Gospodu in kako po njej spreobrača
grešnike.« (Prim. Fatima – okno upanja Salve Ljubljana 2013 str. 51)

MISEL IZ SVETEGA PISMA:

Tedaj je Jezus spregovóril množicam in svojim učencem: »Tudi si ne pravite 'vodnik',
kajti eden je vaš Vodnik, Kristus. Največji med vami naj bo vaš strežnik. Kdor se bo
poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan.« (Mt 23,1.10-12)

IZ ŽIVLJENJA SVETNIKOV:
Torej, mirno lahko rečemo, da brez župnika Puclja ne bi imeli ANTONA STRLETA kot
duhovnika in kot profesorja na Teološki fakulteti. Svojemu velikemu dobrotniku je ostal vse
življenje hvaležen. Ob vstopu v 3. razred leta 1930, je zdravnik povedal, da je zelo šibke
konstrukcije. A sprejeli so ga. Kako je bil nadarjen, a tudi priden, kaže dejstvo, da je tretji
letnik gimnazije izdelal z odličnim uspehom. Velika preizkušnje je bila gotovo izguba
matere v četrtem letniku, kar je ogrozilo njegovo nadaljnje šolanje, a so se ga na šoli
usmilili z znižano šolnino. Tako je šolanje lahko nadaljeval in gimnazijo leta 1936 končal z
odličnim uspehom. V šestem letniku se je vključil v Katoliško akcijo in se tako tudi duhovno
oblikoval. Dogodek pri desetih letih ga je ves čas spremljal in ga usmerjal v globok osebni
odnos do Jezusa, hkrati pa zlasti po materini smrti tudi v izrazito povezanost z Božjo
Materjo. (Božji služabnik prof. dr. Anton Strle (1615-2003). Izdala župnija Sv. Vid nad
Cerknico ob nedelji svetniških kandidatov 20. 9. 2015; založil Salve d.o.o. Ljubljana, str. 11)

NEDELJA HVALEŽNICA je najprej priložnost, da se zahvalimo Bogu za dar
življenja, za njegovo ljubezen, za dar vere, upanja, ljubezni in za vse ostale
njegove darove. Zahvaljevali naj bi se bližnjim za vse, kar nam storijo dobrega.
Kot drugič pa naj nas Hvaležnica spodbudi, da bi nam hvaležnost Bogu in
drug drugemu postala potreba, srčna kultura in navada. Tudi jaz se
ZAHVALJUJEM VSEM, ki veliko storite, da morem delati med vami, in da mi je
z vami lepo. Hvala vsem in Bog vam povrni!
Verniki slovenskih župnij bomo prihodnjo nedeljo
popoldne ob 16.oo romali v stolnico sv. JUSTA
v Trstu k maši HVALEŽNICI. Ta nedelja naj nas
zbere okoli oltarja v občestvu z našim škofom
nadškofom msgr. Giampaolom, ki je Jezusov
namestnik med nami: vsako leto ste pripravili
ustrezne darove. Vem, da se boste tudi letos
odrezali. Hvala vam! S ponosom prisluhnimo
našim vrlim mačkoljanskim pritrkovalcem, ki bodo
z zvonovi stolnice izvabili čudovite melodije.

V petek 10. novembra 2017 bo ob 20.oo. v dvorani
Finžgarjevega doma v Marijanišču na Opčinah predaval
g. Jože dr. Bajzek : OSEBNA INTEGRITETA
KRISTJANA. (Blagor žalostnim). Vsi lepo vabljeni!

Prihajajte k sveti maše in k molitvi rožnega venca pred sv. mašo, ko
molimo za vaše rajne. Hvaležnost do njih nas obvezuje. Saj smo od njih
veliko prejeli! Naročite molitve zanje. Seznam bo na oglasni deski.
V imenu misijonarjev in tistih, za katere misijonarji delujejo, se vam vsem
najlepše zahvaljujem za vašo velikodušnost, ki ste jo na misijonsko nedeljo
in s srečelovom izkazali z vašimi darovi za misijone. Bog poplačaj vsem, še
posebno vsem organizatorkam srečelova!

KOTIČEK ZA SVETO MAŠO
Je »kazale Janeza Krstnika«, tistega, ki odločno umeri prst v določeno smer in pravi:
»Glejte, Jagnje Božje!« in vsi pogledajo tja, ga zapustijo in sledijo Jagnjetu (prim. Jn 1,35
sl.). Premišljevali smo o Jezusovi stvarni navzočnosti med nami; ob koncu se spomnimo,
da ta navzočnost ni samo dar; ampak je, kot sem rekel, tudi odgovornost. Tisti dan je
Jezus rekel: »Kraljica z juga bo ob sodbi vstala s tem rodom in ga obsodila, kajti prišla je s
konca zemlje, da bi slišala Salomonovo modrost; in glejte: več kakor Salomon je
tukaj.« (Raniero Cantalamessa: Evharistija, naše posvečenje. Ljubljana 2004 str. 135)
KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE:

Ponovimo na kratko:
Stvarnost presvete Trojice je središčna skrivnost krščanske vere in
krščanskega življenja. Poznanje te skrivnosti nam more dati samo Bog, ko
se razodeva kot Oče, Sin in Sveti Duh. (KKC 261)

