URNIK BOGOSLUŽJA
Običajno so tedenske večerne sv. maše: Sežana 18.30, Povir 19.30,
Šmarje ob 17.30 in Merče po dogovoru

BINKOŠTI
20. maj 2018
Hilarij
Pon 21. 5.

Marija,
Mati Cerkve

Povir
9.00 V zahvalo in prošnjo v čast MB
Sežana 10.30 Za župnijo
Sežana 18.30 +starše Skapin
Dom up 15.00
Sežana 18.30
Povir 19.30
Merče 19.30

Vsak dan v maju - Šmarnice
+Mimi in Stanko Guštin Šmarnice
Vsak dan v maju - Šmarnice
Vsak dan v maju - Šmarnice
V zahvalo za božje varstvo

Tor 22.5.

Milan

Sežana

Sre 23.5.

Socerb Tržaški

Šmarje 17.30
Sežana 18.30
Povir
19.30

+Franc Kocjan, Šmarje 14
Šmarnice
+Alijana Požar, osmina

Čet 24.5.

Marija pomočnica
kristjanov

Sežana

+Vuga

Pet 25.5.

Beda častitljivi

Sežana
Povir

18.30
19.30

+ g. Jože Glažar obletnica
+starše in sestri

Sob 26.5.

Filip Neri

Sežana

18.30

V čast Sveti Trojici in Antonu pad.

SVETA TROJICA
27. maj 2018
Alojz Grozde, mučenec

18.30

18.30

Po maši češčenje Najsvetejšega

Povir
9.00 Za župnijo – krst
Sežana 10.30 Rudolf Družina 5. obletnica (DA)
Sežana 18.30 v zahvalo (NK)

*BINKOŠTI.
Danes
praznujemo
binkoštni dan in prihod Sv. Duha v
apostole. Vsi, ki smo že bili pri sv.
birmi, se za ta dar zahvaljujemo za
darove SV. Duha, ki smo jih prejeli pri
birmi, pa tudi za druge darove Duha, ki
jih deli v obilni meri vsem, ki zanje
prosijo in so zanje odprti.

*SVETOPISEMSKA SKUPINA ima
srečanje v torek pri maši po maši.
*PASTORALNI SVET V POVIRJU
ima srečanje v četrtek, 23. maja. Ob
19.30 so šmarnice in potem je srečanje.
*ŠMARNICE. V tem tednu smo
spremljali Friderika Barago, kako je
začel svoje misijonsko delo med
Indijanci. Izredno preproste in težke
razmere ga niso ustavile, še več moči je
dobil. Povabljeni k šmarnicam prav vsi.
*NAŠI POKOJNI. V Povirju smo
položili k počitku Alijano Požar,
Gorenje pri Divači 10; maša osmina bo
23.5. in 30. dan 13.6. Domačim
izrekamo sožalje in molitveni spomin.

*PRAZNIK PRVEGA SVETEGA
OBHAJILA. Prihodnjo nedeljo je v
naši župniji praznik prvega svetega
obhajila. Lepo povabljeni k sveti maši
ob 10.30, da se lahko skupno veselimo
z njimi in njihovimi družinami.
Priložnost za spoved bo v petek, 25.
5. ob 17. uri. Povabljeni domači in
tudi drugi, ki bi radi bili pri spovedi.
Župnija Sežana, Trg 28. avgusta 4, 6210 Sežana; tel: 057344177;GSM 041/499471,Aleksander Skapin. Spletna stran župnije Sežana:http://zupnija-sezana.rkc.si/
Svoj dar za župnijo Sežana nakažemo na TRR SI56 6100 0000 5766 609. Hvala
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VESELO OZNANILO
Oznanila župnije Sežana
Leto XL/20 20.5.2018 – 27.5.2018
BOŽJA BESEDA ZA NAS
BINKOŠTI

1.berilo: Apd 2,1-11; Psalm: 104
2.berilo: Gal 5,16-25; Evan: Jn 20,19-23

PRIDI, VETER, SVETI DUH
Pridi, Sveti Duh, veter, ki nosiš naše čolne življenj,
veter, ki se upira v jadra in se ladje premikajo.
Pridi, Sveti Duh, vihar, ki v ruševine spreminjaš
kar ni zgrajeno na skali.
Pridi, Sveti Duh, vetrič, ki si nežnost in ljubezen.
Pridi v naš vsakdan, v kraje, kjer tolikokrat vladata
surovost in brezčutnost. Pridi in dotakni se naših odnosov.
Pridi, Sveti Duh, poživi v nas življenje,
ki si nam ga podaril pri krstu,
ko smo po vodi in Duhu postali Božji otroci.
Obnovi to življenje, da bi se prečistile naše misli
ter se utrdila vera in ljubezen.
Pridi, Sveti Duh in nas naredi za pričevalce vstajenja,
za brezpogojno ljubezen do domačih,
za berglo človeku, ki težko hodi,
za besedo brezpravnemu, za veselje žalostnim,
za smisel tistim, ki smisel iščejo,
za luč vsem, ki so v temi greha.
Pridi, pridi, pridi, Sveti Duh, veselim se tvojih darov.

BIRMANCI VSTOPAJO
V BLIŽNJO PRIPRAVO
Naši kandidati za birmo iz 7. in 8. razreda se nam
danes predstavljajo. Kakor je že nekaj let navada, se obrnejo na vse vernike
in prosijo za molitveno pomoč in dober zgled. Po maši na izhodu dobimo
podobice z molitvijo. Župnija pa jim podarja Sveto pismo, da bi ga brali,
premišljevali in v Jezusovi besedi našli pot življenja. Pomagajmo njim do
pravega razločevanja in odprtosti Svetemu Duhu.

ZAKAJ BIRMA IN PRIPRAVA?
Binkoštni dan je že nekaj let štartni dan v pripravi na birmansko leto.
Pri verouku so odgovorili na vprašanje, zakaj bi šli k birmi?

8. razred
K birmi hočem iti, da bi se lahko še bolj zbližala z Bogom in še
naprej izpopolnjevala svojo vero. Mislim, da bom s tem nadaljevala svoje
življenje v veri in bo tudi birma pripomogla k temu. Z njo bom odkrila nove
dele sebe in s tem bila še bližje moji veri.
Da bi se imel po birmi lepše.
Ne veš še, zakaj bi šel k birmi.
K birmi bi rad šel, da bi nadaljeval tradicijo mojega očeta, mame in družine,
ki so naredili birmo.
Rada bi šla k sveti birmi, ker ko hodimo na verouk, se pripravljamo
na prejem zakramentov in se s tem vedno bolj povezujemo z Bogom. Z
zakramentom sv. birme bi tako vsi radi še bolj utrdili ljubezen, povezanost in
vero v Boga, pa tudi do svojim prijateljev in bližnjih.
Ne vem, zakaj grem k birmi.
Šla bom na birmo, da prejmem Svetega Duha in prejmem še zadnji
zakrament, in se popolnoma predam krščanstvu, Bogu, Jezusu in prejmem
blagoslov. Pri tem me bodo spremljali prijatelji ,boter straši, duhovnik in sam
Bog.

7.razred
K sveti rimi bi rada šla, ker si želim prejeti darove, ki mi bodo prišli
prav v življenju in in ljubezni z Bogom.
Prejel bi Svetega Duha in postal bi Božji sin.
S sveti birmi bi rada šla zato, ker bi rada v svoje srce sprejela tudi
Svetega Duha.
Sveto birmo hoče prejeti zato, da prejmem darove Sv. Duha.
K Sveti Birmi bi šla, ker bi želela prejeti vse darove Svetega Duha.
Ker želim prejeti celo Sveto Trojico in postati odrasel človek in tudi, da bi
postal samostojen.
K birmi si šel, ker tako kot so apostoli prejeli Svetega Duha, bi jaz bil
delež tega zakramenta.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KAJ LAHKO NAREDIM ZA DOMOVINO?
Sem ponosen nanjo. Se trudim, za skupno dobro. Podpiram življenje, in
poštene ljudi. Sem kritičen do razmetavanja denarja, dam svoj glas za
duhovni in materialni napredek domovine, molim za domovino. Imamo na
razpolago podobico z molitvijo za domovino. Vzemimo in molimo.

Evangelij Jn 20 19-23
Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih, kjer
so bili učenci iz strahu pred Judi, stopil v sredo mednje in jim rekel: „Mir
vam bodi!“ Ko je bil to rekel, jim je pokazal roke in stran. Razveselili so se
učenci, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je spet rekel: „Mir vam bodi! Kakor
je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošljem.“ Po teh besedah je vanje dihnil in
jim govoril: „Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim
odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.“

„MOŽA IN ŽENO JU JE USTVARIL“ – misli o družini

Zakaj do otrok nismo tako spoštljivi kot do odraslih?
Pogled z druge perspektive
Ne spomnim se, kdaj bi name nazadnje kdo kričal in mi očital stvari
na način, kot to dnevno doživljajo otroci. Ne doma, ne v delovnem okolju, ne
na avtobusu, niti ne takrat, ko delam napake. Niti takrat, ko sem lena, nihče
ne zavija z očmi. Prav tako se tudi jaz ne vedem do drugih odraslih. Ne vem,
če sem se že kdaj do nekoga vedla tako odrezavo in nepotrpežljivo, kot sem
se nedavno do svojih otrok. Še do nenapovedanih obiskov v največji gneči
dneva sem prijaznejša kot do lastnega otroka, ki me je včeraj med kuhanjem
želel samo nekaj vprašati.

Lažje je biti spoštljiv do znanca kot do svojega otroka ... a vendar?
Drži, lažje je biti spoštljiv do znanca, s katerim nista istega mnenja,
kot do svojega otroka, ki »pritiska na gumbe«. Tako,kot je včasih lažje biti
spoštljiv in bolj prijazen do soseda kot do zakonca. Zakaj? Ker gre za ljudi, ki
v naše življenje niso tako zelo vpeti kot naši najbližji. Pa vendar nam to ne
daje samodejne pravice, da smo, posebej do otrok, nespoštjivi. S spoštljivim
odnosom in tem, da premislimo, preden uporabimo zguljene starševske fraze,
se ne odpovemo našemu poslanstvu pri vzgoji otroka, ki je tudi postavljanje
meja in usmerjanje otrokovega vedenja. Vir: iskreni.net

SREČANJE STAREJŠIH V VREMAH
Maša ob 16. uri in priložnost za spoved ob 15.30
Kraška dekanijska Karitas, ki organizira to srečanje, daje na
razpolago avtobus, ki starta ob 14.45 iz Dutovelj - ŽP in pobira po kraških
vaseh. Ob 15 h je v Sežani na glavni avtobusni postaji in na postajališču pri
občini – stara AP. Potem ob 15.05 Povir, Divača, Vreme. Gremo tudi z avti!
Ob 15.30 priložnost za spoved. Maševanje bo vodil pater Danijel Golavšek,
župnik bolniške župnije v Ljubljani. Med mašo priložnost za prejem
bolniškega maziljenja. Po maši druženje pred vremsko cerkvijo. Povabljeni!
VEROUČNA SPRIČEVALA Ob koncu veroučnega leta dobi vsak
veroučenec spričevalo, kot rezultat prizadevanja in odnosa. Uredimo tudi
delavne zvezke in bogoslužne zvezke s sličicami. Kdor ima spričevalo še
doma, ga ta teden gotovo prinese k verouku!

