

7. april, nedelja - ob 9.00 sv. maša
pri sv. Mohorju in Fortunatu

Marjan Gorenšek

14. april, nedelja – srečanje staršev
in botrov birmancev po sv. maši
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OBVESTILA
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24. april, sreda – ob 18.00 seja
Župnijskega pastoralnega sveta

DAR za DAR
Glavni oltar sv. Marjete so restavratorji odpeljali pred letom in pol (13.
avgusta 2011). Danes ga lahko v celoti občudujemo in se Bogu zahvaljujemo, da nam je pokazal način, kako
obnoviti popolnoma uničeno cerkveno opremo. To nam je uspelo na
pobudo mladih, ki so z voščilnicami
uspeli nemogoče. Samo za glavni oltar
sv. Marjete je bilo v 5ih letih zašitih
23.866 voščilnic. Bogu hvala!

1. maj, sreda - ob 17.30 začetek
šmarnične pobožnosti; šmarnična
pobožnost bo vsak dan v maju s sv.
mašo ob 17.30
3. maj, petek - ob 17.30 začetek
birmanske devetdnevnice
4. maj, sobota - ob 17.30 sv. maša
za vse žive in rajne gasilce

OBNOVA FASADE
Do konca meseca marca je bilo zbranih 85 % vseh potrebnih sredstev.
Trenutni dolg znaša še 5.910 €. Darovalo je 341 posameznikov in družin
(povabljenih je bilo okoli 800 družin).
Blagoslov fasade in zahvalna sveta
maša bo na letošnjo lepo nedeljo,
21. julija.

7. maj, torek - dan celodnevnega
češčenja, od 12.00 do 17.00, nato
sklep češčenja in sv. maša ob 17.30
9. maj, četrtek - ob 17.00 srečanje
birmovalca, msgr. Jožeta Goličnika z
birmanci, starši in botri, po sv. maši
srečanje birmovalca s člani ŽPS in
ključarji (ŽGS)

Tudi današnji človek lahko znova doživi potrebo po tem,
da se kot Samarijanka odpravi k vodnjaku poslušat Jezusa,
ki vabi k veri Vanj in k zajemanju iz njegovega vodnjaka,
v katerem teče živa voda.
Znova moramo odkriti navdušenje nad tem,
da se hranimo z Božjo Besedo,
ki jo zvesto posreduje Cerkev
in s Kruhom življenja,
ki je dan v živež vsem njegovim učencem.

BISER je mesečno glasilo župnije sv. Marjete v Kotljah. Izdaja ga župnija Kotlje.
Odgovorni urednik: Alojz Bek, župnijski upravitelj; lektorica: Irena Oder; računalniško oblikovanje:
Marko Kocuvan; uredniški odbor: Alojz Bek, Irena Oder, Veronika Kocuvan, Petra Jamnik Kobolt,
Erika Jamnik, Jožica Pušnik, Tomaž Kocuvan. Tiskanje: JSKD OI Ravne, Prežihova 7, Ravne na
Koroškem. Naklada: 500.
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Jezus je na
ta
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je, da
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nam naprej.
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Petdeset dni bomo
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ki smo
moramo
in
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tako je času.
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ki naj
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vali, bičali, vita
s trnjem
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dlje.
Večkrat
ga
popravidopustiti, da bi nam spodletelo. Ne
mo in zatajiti
gledamo
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krajih,
smemo
svojih
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kje
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dim,
ki
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ponovno pribili na križ.
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znajo veselje. Osrečujmo vse okoli
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sebe. Kristusovo alelujo razdajajmo in
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Vse jedi imajo
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svoj pomen in to si otroci hitro zapomnimo. Zelo smo veseli, če lahko
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ke in vse je v pričakovanju na
Vsak dan imamo toliko priložnosti, da
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Kristus nas čaka na vsakem koraku, v
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NeneLaura
in
hno ga prosimo pomoči, da bomo
videli to, kar on mama
želi, daUrška
vidimo,
ne
Kotnik
tega, kar želimo mi. Molimo drug za
drugega, saj ne vemo, kdo vse moli
zame. Berimo Sv. pismo. Tako dolgo,
kot si ne bomo želeli zapomniti Božje
besede, tako dolgo si je ne bomo.
Zaželimo si jo zase. Naj nas Božja ljubezen greje. Vedno bodimo pripravljeni na večno življenje. Kot žene, ki so
prve prispele h grobu in videle, da je
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nas usmerja. Ne prenehajmo se pogovarjati z njim, ne prenehajmo z dobrimi deli. Naj ne bo postni čas samo
Vabljeni, da obiščete prenovljeno
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www.kotlje.si.
Stran je sedaj še bolj pregledna,
vsebuje več fotografij in ponuja
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Bodimo dobri,
saj prebuja,
samo tako
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ko se vse
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Ko
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novo življenje, zato je še posebej
k sv. spovedi, da nam bo z milostjo
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tega zakramenta podeljena moč za
aleluja, da bomo znali prisluhniti
premagovanje vsakodnevnih težav.

drug drugemu.

Tomaž Kocuvan

Tudi aktualno iz življenja!
Vsi predlogi dobrodošli!
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Molitev pri velikonočnem obedu

Naj te srečam

hrano zaužili v veselju nad srečanjem z vstalim Kristusom.

Molitev zmolimo, ko smo se v družinskem krogu zbrali pri velikonočnem
zajtrku, kosilu ali večerji. Prižgemo
svečo, ki nas spominja na vstalega
Kristusa.

Voditelj: Jezus Kristus, zahvaljujemo se ti, da si nas zbral pri
tej skupni mizi. Naj nas uživanje velikonočnih jedi poveže s Teboj in med seboj. Blagoslovi nas. Zaupno ti kličemo: »Aleluja, slava tebi, Gospod!«

Voditelj: V imenu
Očeta in Sina in
Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Bralec: Ko so stopili
na kopno, so na
tleh zagledali žerjavico in na njej
ribo ter kruh. Jezus
jim
je
rekel:
»Prinesite ribe, ki ste jih pravkar
ujeli!« Simon Peter se je tedaj
vkrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je sto
triinpetdeset. Čeprav jih je bilo
toliko, se mreža ni raztrgala.
Jezus jim je rekel: »Pridite jest!«
Toda nobeden izmed učencev si
ga ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«
Vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in
jim ga ponudil; in prav tako ribo.

Vsi: Aleluja, slava tebi, Gospod!
Voditelj: Vstali Gospod, hvala
ti, da si nas zbral pri tej praznični mizi, kjer se spominjamo tvoje slave.
Vsi: Aleluja, slava tebi, Gospod!
Voditelj: Vstali Gospod, hvala ti, da
nas s svojim križem in vstajenjem
odrešuješ naših napak, nepopolnosti, jeze, grenkega nezadovoljstva in tihega nerganja.

Naj te srečam, Gospod – v obrazu, ki me vsako jutro pozdravi iz ogledala nad
umivalnikom. Daj, da bi me iz teh oči vedno znova gledal TI. Da bi te oči videle,
kar vidiš Ti in znale gledati, kar gledaš Ti!
Naj te srečam, Gospod – v ljudeh, s katerimi vsak dan znova sedam za mizo: k
zajtrku, h kosilu, večerji … pa tudi k molitvi in pogovoru. Naj te srečam v svoji
družini. Daj, da bom v svojih najbližjih ljubil in objemal Tebe in naj v njihovih
objemih in ljubezni čutim Tvoj dotik!
Naj te srečam, Gospod – v cerkvi, kamor se odpravim k maši vsako nedeljo, včasih pa tudi med tednom. Daj, da mi ne bo težko prestopiti praga Tvoje hiše. Naj
mi svetloba Tvoje večne luči sveti na pot življenja, po kateri stopam. Daj, da
bom skupaj z vsemi člani župnijskega občestva, okrepljen s Tvojim telesom in
krvjo, veselo novico odrešenja izpred tabernaklja znal in zmogel odnesti v svet.
Naj te srečam, Gospod – v Cerkvi, ki ji po zakramentu krsta pripadam. Naj me
ne bo sram te pripadnosti: kajti to je Cerkev apostolov, mučencev, pričevalcev,
misijonarjev. To je Cerkev velikih svetnikov, ki jih častimo in se jim priporočamo.
Je Cerkev malih, skritih nepoznanih, Cerkev mnogih, čigar svetništvo ostaja
nepoznano in nepriznano. Daj, da me ne bo treba biti sram te pripadnosti, kajti
to je tudi cerkev kardinalov, nadškofov in škofov, duhovnikov in redovnikov. To
je moja Cerkev. Naj z molitvijo vsak dan kličem nadnjo Tvojega Svetega Duha in
v učenju Cerkve prepoznam Tvojo voljo. Naj te srečam, Gospod – v vsakem človeku, ki mi ga pošiljaš na pot.
Naj te srečam, Gospod – tudi na straneh te knjižice.

Gregor Čušin,

Vsi: Aleluja, slava tebi, Gospod!
Voditelj: Vstali Gospod, hvala ti, da
nam s svojim križem in vstajenjem osvetljuješ pot medsebojnega zaupanja, pomoči, miru in ljubezni.

Voditelj: Gospod, naš Bog! Zahvaljujemo se ti za tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki je svojim žalostnim
učencem nepričakovano pripravil
obed na obali. Ti so se razveselili
srečanja z vstalim Gospodom.
Nakloni tudi nam, da bomo to

Vsi: Aleluja, slava tebi, Gospod!
Voditelj: Očenaš … zdravamarija …
slava očetu …

Pripravil župnik
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dramski igralec
Iz knjižice: Naj te srečam, Gospod; MB,2012
Gospod Gregor Čušin bo enkrat v prihodnjih mesecih tudi gost naše župnije v okviru praznovanja ob blagoslovu glavnega oltarja svete Marjete v oktobru.
Njegove predstave so vsekakor vredne ogleda in razmisleka!
O točnem terminu boste obveščeni pri oznanilih in na spletni strani
www.kotlje.si.
Lepo vabljeni!
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