OBVESTILA - VABILA
Ob današnjem godu sv Florjana in praznovanju gasilcev se zahvaljujem članom
gasilskih društev za vso skrb in žrtve,
ki jih v svoji prostovoljni dejavnosti
uresničujejo v naši sredi. Bog jim stoterno povrni z večnimi darovi.
Danes popoldne ob 15. uri bo v župniji
Šempeter molitveno srečanje za duhovne poklice v dekanijskem merilu. Lepo
vabljeni!
V sredo bo župnijska pisarna zaradi rekolekcije v dekaniji Žalec zaprta.
V četrtek, 07. maja po šmarnicah bo v
prostorih pod cerkvijo srečanje staršev
letošnjih prvoobhajancev.
Ta teden bo spet redni verouk za vse
skupine veroučencev.
S šmarnično pobožnostjo bodo tudi
letos zaznamovane vse svete maše.
Te bodo ves mesec zjutraj in zvečer.
Zjutraj prebiramo tekste iz knjige: »Sv.
Janez Vianey, evharistični svetnik«,
zvečer pa »Z Marijo skozi mladost«
(za otroke). Lepo vabljeni!
KULTURA
V nedeljo, 10. maja ob 16. uri bo na
Gori Oljki tradicionalno srečanje
pevskih zborov in vokalnih skupin
občine Polzela.

ŠMARNIČNO BRANJE
Letošnje šmarnično branje za odrasle
je posvečeno pripravi na slovenski
evharistični kongres, ki bo spomladi
2010. Ker obhajamo 150. obletnico
smrti izrazito evharističnega svetnika,
arškega župnika Janeza Marije Vianneya, bodo šmarnice povezane z
njim. On nam bo nazorno pokazal,
kakšen naj bo naš odnos do mašne
daritve, svetega obhajila in češčenja
Najsvetejšega. Na vse tri vidike mislimo, ko govorimo o sveti evharistiji.
OD KJE IN OD KDAJ …
Začetki čaščenja Matere Božje v mesecu maju segajo v srednji vek, v sedanji
obliki pa je nastalo v prvi polovici 18.
stoletja v Italiji. Po avstrijskih deželah,
med katere so spadale tudi slovenske
pokrajine, pa se je razširilo sredi 19.
stoletja. Kolikor je znano, so majniško
pobožnost pri nas prvi začeli v ljubljanskem bogoslovnem semenišču
1851. Prvo branje za Marijin mesec
pa je leta 1842 po francoskem izvirniku priredil pisatelj Davorin Trstenjak,
duhovnik lavantinske (mariborske)
škofije. Ime šmarnice je ta pobožnost
dobila po dišeči cvetlici, ki v tem času
cvete. Sestavine slovenske šmarnične
pobožnosti so: branje, litanije Matere
Božje in petje Marijinih pesmi.
Gospod, vse dobrine nam podarjaš
za ceno truda!
(Leonardo da Vinci)

