
BOŽJE USMILJENJE
BOM NA VEKE OPEVAL

SVETI MISIJON V ŽUPNIJI ZASIP

18.–27. oktober 2019

Bodi pozdravljen nam čas misijona,
sladka tolažba za žalostne dni!

Milosti rajske nam s svojega trona
svojim otrokom zdaj Oče deli.

Duša krščanska, sedaj se prebudi,
svetega časa nikar ne zamudi!

“Zdaj sem med vami”, sam Jezus nam vzklika,
“Kdor me zdaj išče, ta našel me bo.”
Kdor pa zakrknjen se zdaj mi odmika,

tudi ob smrti me najde težko.”

Jezusa tesno se vsi oklenimo,
čujmo z njim zvesto in vroče molimo!

Kristus Gospod ljubeznivo nas čaka,
rad bi podelil za boj nam moči;

dvignimo k njemu se kvišku iz mraka,
duša naj k soncu nam verna hiti.

Srca zdaj svoja široko odprimo,
k sebi Gospoda ljubo povabimo.

Opombe:
– V času misijona ne bo verouka. Otroci naj pridejo na
sobotni oratorij in seveda k svetim mašam.
– Prilika za spoved bo vsak dan zjutraj med molitvijo
    hvalnic in češčenjem Najsvetejšega in med svetimi
   mašami.
– Misijonarji bodo z veseljem prišli v vašo hišo in jo
   blagoslovili v sredo in četrtek v Zasipu, v torek in
   petek na Bl. Dobravi. Sporočite v župnišče.
– V času misijona se bo vsak večer ob 20. uri oglasil
   misijonski zvon in nas povabil k molitvi za uspeh
   misijona.
– Tako v Zasipu kot na Bl. Dobravi je zadaj v cerkvi
   skrinjica, kamor lahko vržete napisana vprašanja
   za misijionarje. Odgovarjali bodo ob koncu svete
   maše.
– Za osebni pogovor z misijonarjem se domenite  po
   tel.: br. Jožko Smukavec, 041 860 350; br. Luka
   Modic, 068 197 765; s. Grazyna, 031 252 999.
– V cerkvi so na voljo misijonske sveče in jih lahko
   kupite. Ob koncu misijona pa boste lahko nabavili
   tudi misijonske spominke.

MOLITEV ZA USPEH MISIJONA

KAJ JE MISIJON?
Misijon je duhovna prenova, ki je namenjena vsem v župniji.
Dnevi misijona so čas, ko se nas želi Bog dotakniti in nam
podariti svoje darove. Misijon je čas, ko nas Bog želi še bolj
povezati s seboj in kot obestvo župnije med seboj. Lahko
rečemo, da so misijonski dnevi duhovne vaje župnije namenjene
vsakemu posebej in vsem, ne glede na starost in stan.

NAMEN MISIJONA (misijonska molitev),
– da bomo hvaležni za dar vere,
– da bomo poglobili odnos do sv. maše in zakramentov,
– da bomo imeli pogum za dejavno ljubezen,
– da nas ne bo premagovalo malodušje in strah,
– da se bomo s srcem zavzeli za vsakega človeka,
– da bi imeli moč vzgajati mlade za zvestobo Jezusu in Cerkvi,
– da bi ohranili skrb za družino,dom in domovino.

To bomo dosegli, če se prenovimo v ljubezni do Jezusa in
Marije, da obnovimo posvetitev Marijinemu brezmadežnemu
in Jezusovemu božjemu Srcu, da pride do konkretne odločitve
za življenje z Bogom.
Zato bomo radi molili naslednjo molitev:

živ zaklad vere,
upanja in ljubezni.

Marija,
milosti polna,

naj bomo
povsem

tvoji in po tebi
Kristusovi.

S svojim
Sinom

nas blagoslovi,
Devica Marija.

Amen.

Sveta Devica Marija,
Odrešenikova
in naša mati!
Bodi naša srednica in
pomočnica!
Izprosi nam milost,
da ob tvojem zgledu
prenovimo svoje
krščansko življenje.
Pomagaj nam,
potujoči Cerkvi,
da izročimo
prihodnjemu rodu

   krščansko življenje v
               Božji besedi,
               zakramentih,
            nedeljski maši
                ter v osebni
      in družinski molitvi.
   Daj, da bomo živeli v
miru in slogi med seboj
          in radi pomagali
            ljudem v stiski.
       Marija Pomagaj in
 zavetniki naše župnije,
   sv. Janez Krstnik, sv.
  Katarina in sv. Štefan
     pomagajte nam, da
         bomo storili vse,
 kar nam Jezus naroča,
ter pogumno in zavzeto
         odpirali pot lepši
      prihodnosti. Amen.

Sveti troedini Bog,
ti hočeš, da bi se vsi
ljudje zveličali
in prišli do spoznanja
resnice.
Pomagaj nam graditi
živo Cerkev Jezusa
Kristusa, kjer bo vsak
človek sprejet in
ljubljen.
Pritegni tudi tiste
brate in sestre, ki so
se oddaljili od tebe in
Cerkve, da te znova
najdejo in obnovijo
prijateljstvo s Teboj.
Vsem nam pomagaj,
da bomo v moči
Svetega Duha črpali
moč za vsakdanje



Potek misijonskega dogajanja

Petek, 18. okt. – Blejska Dobrava

SVETEMU DUHU ZDAJ SRCA ODPRIMO

18.00: V cerkvi začetek misijona za Dobravo s sveto

mašo z govorom za vse. Predstavitev misijonarjev.

Po maši kratko srečanje ŽPS, pevcev, ključarjev in

drugih sodelavcev.

20.00: V Zasipu v župnišču srečanje za mladino in

animatorje. Povabljeni tudi mladi z Bleda in Gorij.

Sobota, 19. okt. –  Zasip
DUŠA KRŠČANSKA SEDAJ SE PREBUDI
Začetek misijona v Zasipu.

  8.00: Molitev hvalnic in češčenje pred Najsvetejšim.

  9.00: Čajanka v župnišču.

10.00: Romanje k Mariji na Blejski otok  (v primeru

dežja poromamo v Ljubno k Udarjeni Mariji in se

srečamo s slikarko Mašo Mašuk).

18.00: Sveta maša z govorom za vse.

Po maši misijonski koncert POJTE GOSPODU

NOVO PESEM domačih pevskih zborov (Družinski

zbor, Mladinski zbor Totu tuus, Kvintet Vintgar).

Nedelja, 20. okt. – Zasip in Blejska Dobrava

“ZDAJ SEM MED VAMI”, JEZUS NAS VABI

  8.00: Sveta maša v Zasipu z govorom za vse.

10.00 : Sveta maša na Bl. Dobravi z govorom za vse.
Med mašama je prilika za spoved, razen med pridigo.
15.00: Rožnovenska pobožnost za vso župnijo na

Bl. Dobravi pri kapelici v gozdu. Iz Zasipa romamo

na Dobravo peš ali s kolesom. Pohod vodita Jože in

Aljaž Kirar. Starejši z avtom (v primeru slabega

vremena bo pobožnost  v cerkvi na Dobravi).

Po pobožnosti druženje vseh udeležencev pred

cerkvijo.  Za organizacijo poskrbita Vido in Rafko.

Ponedeljek, 21. okt.  – Zasip
JEZUSA TESNO SE VSI OKLENIMO
8.00: Molitev hvalnic in češčenje pred Najsvetejšim.
Vmes spovedovanje.
18.00: Sveta maša z govorom za vse.
Po maši pričevanje na temo ZAKON IN DRUŽINA.
Pričevalca zakonca Petra in Lojze Kokalj

Torek, 22. okt.  – Blejska Dobrava
RAD BI PODELIL ZA BOJ NAM MOČI
8.00: Molitev hvalnic in češčenje pred Najsvetejšim.
Vmes spovedovanje.
Dopoldan obisk bolnikov in starejših. Po kosilu
obiskovanje misijonarjev po domovih in blagoslov hiš.
Povabite misijonarje!
18.00: Sveta maša z govorom za vse (o vrednem
prejemanju obhajila, o pogojih, kdo lahko prejme
obhajilo in katere so ovire, da ne smemo pristopiti).
Po maši molitvena ura pred Najsvetejšim. Vodijo
misijonarji.

Sreda, 23. okt.  –  Zasip
DUŠA NAJ K SONCU NAM VERNA HITI
8.00: Molitev hvalnic in češčenje pred Najsvetejšim.
Vmes spovedovanje.
Dopoldan obisk bolnikov in starejših. Po kosilu
obiskovanje misijonarjev po domovih in blagoslov hiš.
Povabite misijonarje!
18.00: Sveta maša z govorom za vse.
Po maši pričevanje na temo KRISTJAN V DRUŽBI.
Pričevalca Gregor in Melita Čušin.

Četrtek, 24. okt. –  Zasip
SRCA ZDAJ SVOJA ŠIROKO ODPRIMO
8.00: Molitev hvalnic in češčenje pred Najsvetejšim.
Vmes spovedovanje.
Dopoldan obisk bolnikov in starejših. Po kosilu
obiskovanje misijonarjev po domovih in blagoslov hiš.
Povabite misijonarje!
18.00: Sveta maša z govorom za vse.
Po maši predavanje na temo VERA IN RAZUM (pasti
okultizma).  Pričevalec Boštjan Hari, laični teolog.

Petek, 25. okt.  –  Blejska Dobrava
DVIGNIMO K NJEMU SE KVIŠKU IZ MRAKA
8.00: Molitev hvalnic in češčenje pred Najsvetejšim.
Vmes spovedovanje.
Dopoldan obisk bolnikov in starejših. Po kosilu
obiskovanje misijonarjev po domovih in blagoslov hiš.
Povabite misijonarje!
18.00: Sveta maša z govorom za vse.
Po maši pričevanje na temo POSVEČENO
ŽIVLJENJE V REDOVNIŠTVU IN ZAKONU.
Pričevalci misijonarji in zakonski par. Povabljena tudi
mladina.

Sobota, 26. okt. – Zasip
NISMO SIROTE – MARIJA JE Z NAMI
8.00: Molitev hvalnic in češčenje pred Najsvetejšim.
Vmes spovedovanje.
10.00–15.00: Oratorij za otroke in starše, družinski
dan s piknikom.
18.00: Sveta maša z govorom za vse.
Po večerni maši procesija z Marijinim kipom in lučkami
in posvetitev župnije in posameznikov Marijinemu
brezmadežnemu Srcu.

Nedelja, 27. okt. –  Zasip in Blejska Dobrava
BOŽJE USMILJENJE BOM NA VEKE OPEVAL
  8.00: Sveta maša na Blejski Dobravi.
10.00: Sveta maša v Zasipu in slovesni zaključek
misijona za vso župnijo.
Blagoslov misijonskih spominkov in slovo od
misijonarjev.

Bodi pozdravljena, luč blagovesti,
svetiš na poti življenja vse dni.
slišali bomo besede radosti,
ki jih Gospod za vse nas govori.

Svetemu Duhu zdaj srca odprimo,
v Božji besedi se vsi obnovimo!

Z nami bodo misijonarji: kapucina br. Jožko Smukavec
in br. Luka Modic ter sestra frančiškanka Marijina

misijonarka Grazyna Mech.


