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23. navadna nedelja

»EFATÁ – ODPRI SE!
Današnji evangeljski odlomek spregovori o čudovitem ozdravljenju, ki ga
je storil Jezus:
»Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, in ga prosili, da bi
položil roko nanj. Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v
ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika.Ozrl se je proti nebu,
zavzdihnil in mu rekel: ‘Efatá!’ to je ‘Odpri se!’ In takoj so se mu odprla
ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril.«
Jezus ne dela čudežev kakor tisti, ki maha s čudežno palčko ali pa tleska s
prsti. Tisti »vzdih«, ki ga je zaznati v trenutku, ko se dotakne ušes gluhega,
nam pove, da se poistoveti s trpljenjem ljudi, da je močno soudeležen pri
njihovih nesrečah, da jih prevzema nase. Ob neki drugi priložnosti, ko je
Jezus ozdravil veliko bolnih, evangelist pripomni:
»On je odvzel naše slabosti in odnesel naše bolezni« (Mt 8,17).
Gluhemu človeku se znamo posmehovati, Jezus pa občuti solidarnost in
sočutje. Že v tem najdemo prvi nauk. Ni v naši moči, da bi rekli gluhim, s
katerimi živimo ali jih srečamo: »Efatá – odpri se!« in jim čudežno vrnili
sluh; je pa nekaj, kar lahko storimo tudi mi in jim tako lajšamo trpljenje:
vzgajajmo se k spoštovanju, k rahločutnosti do tistih, ki jih je prizadela ta
telesna motnja.
VIR: Cantalamessa

S E P T E M B E R: Začetek nov. šol. leta
Ob vsakem začetku so neznanke in se človek
sprašuje, kaj nas čaka, kako bo potekalo in kakšen bo
konec. Tudi letos, ko je toliko neznank. A zaupajmo
in prosimo pomoč od zgoraj.
Gospod, zaupamo Ti to novo šolsko leto. V tem letu se bomo veselili
novega znanja in se bomo srečevali tudi s težavami. Daj nam moči, da
bomo vzdržali preizkušnje. Vnaprej izročamo tebi vse napore in radosti.
Nakloni učiteljem in vzgojiteljem navdušenje nad možnostjo, da
svoje znanje posredujejo mladim in jim pomagajo odraščati ter rasti v
modrosti. Naj bo njihova različnost obogatitev v službi vzgoje mladih, ki so
jim zaupani.
Daj mladim veselje nad srečanjem s starimi prijatelji in odprtost,
da sprejmejo nove. Daj otrokom in mladostnikom odprtost, sprejetja
umskega in strokovnega znanja ter dar graditve medosebnih odnosov. Naj
postajajo vedno bolj sposobni in odgovorni graditelji boljšega sveta.
Ekipa vzgojiteljev naj bo vedno bolj odprta za Evangelijske
vrednote in ohranja spoštovanje drugačnih.
Daj nam, da bomo pozorni do vsakega, naj v vsakem prepoznavamo
Tebe, zlasti še v revnih. Naj delujemo enotno in naj bomo pozorni na to, da
nas Ti vodiš in nam pomagaš. Amen
https://eglise.catholique.fr/
Dobro je slišati:
Bogoslovec na praksi: V Mariborski nadškofiji imamo v šestih letnikih,
samo 4 bogoslovce. Eden od teh štirih, pride k nam na 14 dnevno
pastoralno prakso. To je Žiga Kreft, doma iz župnije Št. Janž pri
Dravogradu, oziroma Pastoralne zveze Slovenj
Gradec. Končal je prvi letnik Teološke fakultete in
oktobra nadaljuje v drugem. Med nami bo od 4. – 20.
septembra. Pomagal bo kar bo lahko, predvsem pa
opazoval, spremljal, doživljal utrip dela na župniji.
Sprejmimo ga dobrohotno, bodimo mu vzgled,
molimo zanj, da bi se dobro pripravil na delo, ki ga čaka, da bi vztrajal in
postal dober duhovnik.
Birmanci – pred birmsko 9 – dnevnico:
V petek, 10. sept. ob 19.00 uri začnemo z birmsko 9 – dnevnico. Vsak
večer, se dobimo pri sv. maši, ki jo bodo birmanci oblikovali in se skupaj neposredno pripravljali na prejem tega zakramenta. Skupaj bomo prosili za

darove Svetega Duha. Vas spoštovani župljani pa lepo prosim, vključite jih
v Vaše molitve. Verjemite, kar storimo za mlade, storimo tudi zase. Hitro
pride čas, ko bomo od njih odvisni. Če jim bomo mi pomagali zdaj, nam
bodo to vračali pozneje, ko bomo njihovo pomoč potrebovali.
Iskrena hvala še enkrat vsem trem gasilskim
društvom, Jablane, Starošince in Mihovce-Dragonja
vas, za prevoz birmancev na duhovne vaje na Bled.
Hvala za veliko uslugo in pomoč.
Verouk v novem šolskem letu: Težko je natančno
napovedati, kako bo potekal letošnji verouk. Trenutno ni kakšnih posebnih
omejitev, zato bo potekal verouk tako, kot smo navajeni – v učilnicah ob
določenih urah.
Z veroukom začnemo 6. sept. po začasnem urniku:
1 r. poned. 14.30
ga. Lea
2 r. torek, 14.30
ga. Anita
3 r. torek, 14.30
g. župnik
4 r. poned. 12.30
ga. Anita
5 r. a.) poned. 14.30 ga. Milka
b.) torek 14.30 ga. Milka
6 r. sreda 14.30
ga. Milka
7 r. a.) sreda 12.30
ga. Anita
b.) torek,12.30
ga. Anita
8 r. sobota 8.00
g. župnik
9 r. četrtek 14.30
g. župnik
Kolikor bo največ mogoče, se bomo prilagajali
šolskemu urniku. Ker je toliko različnih interesov
posameznih otrok, žal, ne bo mogoče vsem
ustreči. Spoštovani starši, lepo prosim, skušajte
razumeti, potrpeti in sprejeti. Ne glejmo nase,
glejmo na otroke in jim omogočimo to, kar jim bo v življenju zelo koristilo.
VPIS OTROK V PRVI RAZRED VEROUKA; Vpis je mogoč,
kadar pripeljete otroka k verouku pri katehetinji, ali pa pri g. župniku.
Za dobro voljo: »Gospod natakar, ali pijete?« »Ne, gospod.« »No, potem
pa tudi napitnine ne rabite.«

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
5. sept. 2021
PONEDELJEK
6. sept.
TOREK
7. sept.
SREDA
8. sept.
ČETRTEK
9. sept.
PETEK
10. sept.

SOBOTA
11. sept.

NEDELJA
12. sept. 2021

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
23. navadna ned. 10.00 ………………………………..ni sv. maše
»A n g e l s k a« 18.00 Priprava na poro.: Podgoršek Katja – Pisanec Gašper
19.00 v zahvalo fantom, ki so omogočili prenos sv.
maše v času »korone« preko Youtub kanala
7.30 za + Tiliko obl., Marijo in Ivana, Štefana in Nežo
Zaharija
Paj
7.30 za + Štefana in Marijo Doberšek in Vikico
Regina, devica
19.00 za + Milana Hergana 8. dan
Marijino rojstvo -- 9.00 za + starše in sorodnike
mali šmaren
19.00 za + Jožeta Plajnška obl. in 2x starše
19.00 za + Marijo in Vincenca Trčko obl.
Peter Klaver
(Molitvena ura za nove duh. in red. poklice))
19.00 za + Angelo obl. in Franca Žunkovič, 2x stare
starše in sorod.
Pulherija, cesar. Začetek birmske 9 – dnevnice
20.00 Srečanje: birmanci, starši in botri z ga. Polono
Vesel Mušič po ZOOMU
11.00 Krst: Gmajner Žan
14.00 Poroka: Katja Podgoršek – Gašper Pisanec
Prot in Hijacint
19.00 v zahvalo za obnovo fasade in vsem
dobrotnikom naše cerkve
(Birmska 9 – dnevnica)- (Molitvena ura za družine)
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Ano in Milana Klineta obl.
24. navadna ned.
(Birmska 9 - dnevnica)
11.00 Krst: Tim Ban
19.00 za + Janka Beraniča 30. dan

UMRL JE:
Hergan Milan,
Stražgonjca 9,
Naj počiva v miru!
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