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7. april 2019 – 13 –
5. postna, tiha–– nedelja
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 8,1-11)
Tisti čas je Jezus krenil proti Oljski gori. Zgodaj
zjutraj se je spet napótil v tempelj. Vse ljudstvo je
prihajalo k njemu, on pa je sédel in jih učil.
Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo
zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in
mu rekli: »Učitelj, tole ženo smo zasačili v
prešuštvovanju. Mojzes nam je v postavi ukazal
take kamnati. Kaj pa ti praviš?« To so govorili, ker
so ga preizkušali, da bi ga lahko tožili. Jezus se je
sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar
naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel: »Kdor
izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Nato se je spet sklonil in pisal
po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je
sam in žena pred njim. Jezus se je vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče
obsódil?« Rekla je: »Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam.
Pojdi in odslej ne gréši več!«
Oratorijsko popoldne - V soboto, 13. aprila pripravljamo oratorijsko popoldne s
križevim potom veroučencev. Izdelovali bomo butarice, da jih bodo otroci v nedeljo
še bolj ponosno in radostno prinesli k blagoslovu. Dobimo se v veroučni učilnici
ob 15.uri. Popoldne bomo zaključili s križevim potom, ki ga bodo sooblikovali
otroci vseh veroučnih razredov. Otroci bodo pri verouku dobili obvestilo z
dodatnimi informacijami.
Cvetna nedelja, 14. april - Pri mašah ob 8.00 in 9.30 bo procesija Jezusovega
slovesnega vhoda v Jeruzalem, zato se zberemo pred kapelo na starem parkirnem
prostoru. S seboj prinesite butare, oljke ali drugo zelenje.
Misijon z naslovom »Cerkev je mlada« bo v programu Radia Ognjišče od 7. do 13.
aprila slišen takole: Ob 8h Svetovalnica, ob 10.15 Drugi pogled, ob 17h osrednji
Misijonski nagovor, ob 19h prenos Svete maše iz frančiškanske cerkve na
Tromostovju v Ljubljani, pri kateri sodelujejo misijonarji in različne mladinske
glasbene skupine. Zvečer ob 20h Pogovor v živo z misijonarjem ter katoliško
mladino. Vsak dan bo med 17h in 19h na voljo tudi duhovnik za osebni pogovor po
telefonu.
Spovedni dan bo v petek, 12. aprila. Pri nas bo ves dan priložnost za sveto spoved.

Spodbuda za postni čas
V petem tednu smo povabljeni k odpovedi. Mnogokrat smo v dilemi čemu naj se odpovemo, da bo
odpoved smiselna. Knjiga modrosti nam daje konkreten nasvet: odpovejmo se hinavščini,
maščevalnosti, opravljanju, obrekovanju – in ostalo nam bo več časa za prijaznost, naklonjenost,
ljubeznivost, darežljivost … Odpovejmo se torej praznim stvarem in jih nadomestimo s konkretnimi
dejanji ljubezni.
OTROCI: Vsak dan se nečemu odpovej (sladkariji, posladku, kozarcu soka, računalniški igrici…) in
to daruj Jezusu za nekoga, ki je v stiski.
MLADI: Odpovej se v tem tednu obiskom okrepčevalnic s hitro hrano (fast food) in jej skromno.
ODRASLI: V tem tednu se odpovej eni od svojih razvad in alkoholu. Če si se temu odpovedal za
ves post, vabljen, da se odpoveš obrekovanju.
STAREJŠI: Trudi se, da bi ta teden preživel vedro, brez pritoževanj nad težavami, ki jih prinaša
življenje, in z nasmehom (in darom) osreči koga.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 7. april
5. postna, tiha nedelja
Janez Krstnik de la Salle, duh.

800 †† Lidija Hriberšek in Rozalija Tratnik
930 †† Jože in Marija Krulec,
starši in Stanislava Gajšek
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: † Anica Gnus

PONEDELJEK, 8. april
Maksim in Timotej, mučenca

800 v dober namen
1800 † Vili Čakš

TOREK, 9. april
Maksim Aleksandrijski, škof

800 po namenu
1800 za mir, zdravje in blagoslov

SREDA, 10. april
Dimitrij (Domen), škof, muč.

800 za blagoslov na poti
1800 † Anica Gnus
1800 † Marija Vrenko

ČETRTEK, 11. april
Stanislav, škof, mučenec

800 † Antonija Vodopivec
1800 po za nerojene otroke

PETEK, 12. april
+ Zenon Veronski, škof

800 † s. Mara
1800 †† Angela, Slavko in Stanko Cvetnič

SOBOTA, 13. april
Martin I., papež, mučenec
NEDELJA, 14. april
Cvetna nedelja
Lidvina, devica

800 †† starši Belec
1800 †† iz družine Rajh in sorodniki
800 †† Štefanija in Anton Založnik,
Štefanija Vaupotič, Tonči Založnik
800 + za žive in †† župljane in dobrotnike
930 † Anton Pirtovšek
1800 † Helena Žibret
1100 Tremerje: † Vera Sajovic (obl.)
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