4. VELIKONOČNA NEDELJA

TEDENSKA OZNANILA

ŽUPNIJE SV. JERNEJA ap. MAČKOLJE

GODOVI IN MAŠNI NAMENI - (Križpot, Mont, Čukovec)
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tor.
24. 4.

Jurij, mučenec

Marija Klopajeva,
mati apostolov

4. VELIKONOČNA NEDELJA

18.oo

Urška Barut, 129

18.oo

Damjan Tul,
namesto cvetja

sred.
25. 4.

Marko, evangelist
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Pavla Tul, 135

četr.
26. 4.

Marija, Mati dobrega sveta
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++ iz družine Rehar, 120

pet.
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Hozana Kotorska, devica
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mučenec
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Boris Tul, obl. 137

Mačkolje

Hugo, škof v Grenoblu; 22. april 2018
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Mačkolje

Olimje

Mačkolje

Mačkolje

za žive in rajne župljane

Prebeneg

Jolanda Vodopivec

Mačkolje

10.oo

N. DOBREGA PASTIRJA in DUHOVNIH POKLICEV;
LETO B

Angelova molitev: 'Moj Bog, verujem vate' (glej Oznanila
2. velikonočne nedelje z datumom 3. aprila) je hkrati
jedrnata izpoved treh Božjih kreposti: vere, upanja in
ljubezni, ki smo jih prejeli že pri svetem krstu kot
temelj, ki ga je s pomočjo Božje milosti treba vse
življenje razvijati. So kakor rože, ki jih moramo
stalno zalivati in s pomočjo Svetega Duha iz njih
živeti. Skupaj z molitvijo so osnova in abeceda
vsakega krščanskega življenja. Z navedeno
angelovo molitvijo pa ne obujamo samo vere,
upanja in ljubezni, ampak tudi prosimo odpuščanja
za tiste, ki živijo brez vere, upanja in ljubezni. Tako
se pridružujemo Jezusu na križu, ki svojih
nasprotnikov ni obsojal ali celo preklinjal, ampak je
zanje prosil : »Oče odpusti jim, saj ne vedo, kaj
delajo« (Lk 23,34). Fatima je v tej luči klic k poglobljeni
veri, upanju in ljubezni. Pastirčke je angel takoj od
začetka povabil k apostolski dejavnosti, k reševanju ljudi
za nebesa, in sicer najprej z molitvijo zanje. (Fatima –
okno upanja Salve Ljubljana 2013 str. 50)

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

»Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo
mene.« (Jn 10,14)
oblikovanje: Aljoša Novak
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Bog je svet tako ljubil, da je izbral tri preproste fatimske pastirčke, da bi po njih posvečeval
ljudi takratnega in našega časa. (Fatima – okno upanja Salve Ljubljana 2013 str. 133)

MISEL IZ SVETEGA PISMA:

Tisti čas je rekel Jezus: »Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati
in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.« (Jn 10, 16)

IZ ŽIVLJENJA SVETNIKOV:
Kot profesor je B. sl. ANTON STRLE napisal številne razprave, preglede in
recenzije teoloških knjig za Bogoslovni vestnik. Bil je eden najbolj pridnih
sodelavcev te revije. Bolj pastoralno pa so bili usmerjeni krajši sestavki v reviji
Cerkev v sedanjem svetu. Ne smemo pa pozabiti še njegovih vsakoletnih predavanj
na teološkem tečaju in večkrat tudi na katehetskem tečaju, nekajkrat tudi za
duhovnike ob dnevu posvečenja. Za laike pa je predaval več let na študijskih
večerih, ki jih je prirejal dr. Rudi Koncilija. Nekajkrat je šel predavat tudi v Trst. Kot
profesor je bil mentor številnim duhovnikom pri njihovi diplomski nalogi, nekaterim
je tudi pri licenciatu (kasneje se je imenoval magisterij) in doktoratu. Številni njegovi
nekdanji študentje se ga še danes spominjajo kot gorečega, teološki znanosti,
predvsem pa Bogu predanega predavatelja. Strle je bil profesor z vsem srcem, a
hkrati je bil npr. takoj pripravljen pustiti profesuro, če bi ga nastavili na Žale, kjer si
je v letih 1961-1963 na različne načine prizadeval, da bi nastala župnija. (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. 38).

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA in DUHOVNIH POKLICEV naj nas
navduši, da bomo še več storili za nove duhovne poklice. Svet
potrebuje glasnike evangelija (katehete, misijonarje, oznanjevalce
Božje besede in druge sodelavce v službi Cerkve), potrebuje
voditelje h Kristusu in potrebuje posvečevalce, ki z zakramenti
posvečujejo ljudi in svet. Še naprej prosimo Dobrega pastirja za
svetost duhovnikov in za nove duhovne poklice. Goreče molimo
za družine, da bi bile zibelke vernosti, zvestobe in ljubezni ter s
tem novih duhovnih poklicev!

V sredo 25. t. m. romamo v OLIMJE, kjer se bomo s slovenskimi romarji iz župnij
tržaške škofije zbrani okoli oltarja veselili z Vstalim Jezusom. Ker je v našem
avtobusu še prostor, se še lahko prijavite na romanje. Spored odhodov bo sledeč:

pri Korošcih ob 6.3o; v Mačkoljah ob 6.5o; Škedenci, Sv. Ana
in Kolonkovec ob 7.15. V OLIMJU maša ob 11.oo. Po kosilu
bomo obiskali tamkajšnjo lekarno, najstarejšo v Sloveniji,
potem obiskali Teharje ter v Celju Slomškovo cerkev in
salezijanski zavod.
Vabljeni ste na Opčine v MARJANIŠČE, kjer bodo danes
ob 17.oo predvajali film: GOREČI ŠKOF – o ljubljanskem
škofu B. sl. ANTONU VOVKU.

Blizu je mesec MAJ, MARIJIN MESEC. Načrtujmo, kako naj bi si
vzeli pol ure na dan in prišli v cerkev počastit Majniško Kraljico.
Pred njen oltar boste vodili tudi vaše otroke. Saj so oni najlepši
cvet za okras Marijinih majniških oltarčkov.

KOTIČEK ZA SVETO MAŠO:
Žal se je v teku časa izgubilo veliko izvirnega pomena besede paroikia, tako
da dandanes beremo strani Svetega pisma in ga v njih nismo več sposobni
prepoznati. Izraz župnija je začel kratko malo pomeniti območje, upravni
okraj krajevne Cerkve. Paroikos – izraz je sprva označeval vsakega kristjana –
se je, kot se zdi povezal z drugim sorodnim izrazom (parohos, človek, ki je
ponujal nekatere usluge mimoidočim) in začel označevati odgovornega ali
upravnika župnije, pri tem pa ni bilo več nobene povezave z idejo romarja in
tujca. V časih, ki so nam bližnji, je vnovič odkritje vloge in naloge kristjanov v
svetu prispevalo k temu, da je v človekovi zavesti še bolj oslabel eshatološki
smisel krščanskega življenja. Tudi mi smo kakor neumne device mislili, da je
noč namenjena spanju. Zgodilo se je prav kakor v priliki: »Ker se je ženin
mudil, so vse podremale in zaspale« (Mt 25,5). (R. Cantalamessa: Evharistija,
naše posvečenje. Ljubljana 2004 str. 146)
KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE O VERI:

Na kratko: Bog razkriva svojo vsemogočnost, ko nas spreobrača od naših grehov in nas
po milosti znova vzpostavlja v svoje prijateljstvo: »Veliki Bog svojo vsemogočnost
razodeva predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem.« (KKC 277)
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Bernardka Lurška, devica

Robert, opat
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Začetek tedna molitve za duhovne poklice
LETO B

Evzebij, škof

18.oo

Damjan Tul,
namesto cvetja
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četr.
19. 4.

Leon IX., papež
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Nikola

Mačkolje

pet.
20. 4.

Teotim (Teo) škof

sob.
21. 4.

Anzelm, škof, cerkveni
učitelj
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za žive in ++ župljane

Prebeneg
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Hugo, škof v Grenoblu
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Jolanda Vodopivec, 118

Mačkolje

Helena (Jelica) Alzaška, kneginja; 15. april 2018
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Lucija poroča, da so se ob prikazanju angela vsi trije
pastirčki vrgli na tla, ker jih je k temu »prisilila neka
nadnaravna sila«. Frančišek angela ni slišal, ampak ga
je samo videl. Molitve se je naučil šele, ko je slišal
Lucijo in Jacinto. Ni mogel tako dolgo klečati
sklonjen do tal kakor dekleti. Nadaljeval je na
kolenih ali sede in se potem opravičil: »Jaz ne
morem biti tako dolgo sklonjen kakor vidve. Hrbet
me tako boli, da ne morem nič več.« O pomenu
prvega angelovega prikazanja je sestra Lucija proti
koncu svojega življenja zapisala: »To je sporočilo
vere; 'Moj Bog, verujem vate.' Verujem, da si edini
pravi Bog, Stvarnik vsega, kar je, edini Gospod neba
in zemlje, edini vreden, da ti služimo, te molimo in
ljubimo. Ker verujem, te molim in upam vate, kajti od
tebe prihajajo vse dobrine; izročam se v tvoje očetovsko
naročje in zaupam v tvojo ljubezen, saj si moj Odrešenik.
Ljubim te, ker si edini vreden moje ljubezni. Želim ti
poplačati z enako ljubeznijo, s kakršno me ti ljubiš.«

Mačkolje

(prim. Fatima – okno upanja Salve Ljubljana 2013 str. 49)
Odgovorni za pastoralo: Metod Lampe
GSM +386 31856136 ali na številki Vodafone IT +39 3298982457
MISEL IZ FATIME

»Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.« (Lk 24,45)

oblikovanje: Aljoša Novak
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Če gledamo z vidika večnosti, ki je edini pravi pogled, noben križ ni pretežak. Kadar nam
Bog pošlje ali dopusti trpljenje, nam da tudi dovolj milosti, da ga moremo zveličavno
prenašati. (Fatima – okno upanja Salve Ljubljana 2013 str. 55)

MISEL IZ SVETEGA PISMA:

Jezus je rekel učencem: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v
njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s
čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.« (Lk 24, 46-48)

IZ ŽIVLJENJA SVETNIKOV:
Poleg rednih predavanj pa je B. sl. ANTON STRLE imel še tako imenovana
specialna predavanja, običajno eno vsak semester, kjer je predaval kakšno aktualno
temo. Poleg tega pa so bili še seminarji, kjer pa so morali delati slušatelji, obdelati
kakšno vprašanje in ga predstaviti ostalim. Na osnovi tega so nastale tudi dobre
seminarske naloge, kasneje pa diplomske naloge. Da bi študentje, v njegovem
času so bili to sprva samo bogoslovci, kasneje še nekaj redovnic in tudi že kakšna
laična slušateljica, mogli študirati, je za vse svoje predmete napisal obsežna skripta,
ki so bila ciklostilno razmnožena. Napisal je 20 skript in prof. dr. Bogdan Dolenc je
ugotovil, da samo ob upoštevanju prvih izdaj obsegajo v celoti 4667 strani. Drugi
namen skript pa je bil, da bi bogoslovci imeli v slovenščini na razpolago, kar bi bilo
drugače dostopno samo v tuji literaturi. (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. 37).

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE.
Ves ta teden nas Cerkev vabi, naj bi se še bolj
zavzeto obračali na Boga s prošnjo za nove
duhovne poklice in za svetost duhovnikov.
Evangelist Matej piše: Ko je Jezus zagledal
množice, so se mu zasmilile, ker so bile
izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo
pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev
je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej
Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo
žetev.« (Mt 9.36-38) Papež Frančišek v Poslanici
za 55. Svetovni dan molitve za duhovne poklice
piše: »Ta dan nam ponovno in močno oznanja to veselo novico: nismo žrtve
naključja ali zaporedja neurejenih dogodkov, temveč nasprotno, naše
življenje in naša navzočnost v svetu sta sad Božjega klica! Celo v nemirnih
časih, v katerih živimo, nas skrivnost učlovečenja spominja, da nam Bog

vedno prihaja naproti in je Bog z nami.« Ves teden bomo pri maši poslušali
homilije (nagovore) različnih avtorjev o poklicanosti z naslovom »DAJ MI
POSLUŠNO SRCE«. Obenem pa molili za člane krščanskih družin, svetost
duhovnikov in nove duhovne poklice. Prihajajte, prosim, ves teden ob
večerih k sveti maš! Velika je naša odgovornost v »sušnih letih duhovnih
poklicev«, da molimo za duhovne poklice, da opogumljamo mlade, naj
prisluhnejo, če jih Bog kliče in mu sledijo, in da s krščanskim življenjem
damo dober zgled mladim, ki hrepenijo po resnici.
Ne pozabimo! V sredo 25. aprila, bomo ROMALI v OLIMLJE pri Rogaški
Slatini. Tam bo ob 11.oo uri za nas maševal celjski škof msgr. STANISLAV
Lipovšek. Prosim, da se na romanje čim prej prijavite in povabite svoje
prijatelje in sorodnike!
KOTIČEK ZA SVETO MAŠO:
»Glejte, ženin prihaja!« Zdaj začenjamo razumeti, kako in zakaj evharistija
gradi župnijo (paroikia). Župnijo gradi, ker drži kristjane »s prepasanimi ledji,
sandali na nogah in palico v roki«, v stanju stalnega eksodusa; s svojim
vsakodnevnim spominjanjem pri maši preprečuje, da bi se Cerkev udobno
namestila in postala »naseljena« Cerkev, Cerkev, ki bi zaspala. To je oblika
župnije, kakršno svet potrebuje: ne kraj, kjer je najti vse storitve, dejavnosti
in zabavo, ki jih tudi svet proizvaja in širi (in ki so ga pogosto naveličale in
razočarale), ampak kraj romanja in veselja. Kraj, v katerem je izkusiti
prisotnost Duha in v katerem je človek, ki pride prvič tja, prisiljen priznati, da
je tam precej drugače, in tako kot tisti, ki so prvič prišli v krščansko skupnost
v prvih časih krščanstva, vzklikne: »Zares, Bog je med vami!« (1 Kor 14,25).
(R. Cantalamessa: Evharistija, naše posvečenje. Ljubljana 2004; str.146)

Opravičilo: V zadnjih oznanilih /za 2. Velikonočno nedeljo/ je pomotoma
prišel odlomek iz oznanil pred enim letom. Prosim, oprostite!

KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE O VERI:

Na kratko: Zvesta pričevanju Svetega pisma se Cerkev pogosto obrača s svojo molitvijo
na »Vsemogočnega večnega Boga« (»omnipotens sempiterne Deus…«) v trdni veri, da
»Bogu ni nič nemogoče« (1 Mz 18,14; Lk 1,37; Mt 19,26). (KKC 276)

