TEDEN DUHOVNOSTI IN KULTURE

DRUŽINA
NAŠE ŽIVLJENJE
črensovci
od 7. do 16. septembra 2018

TEDEN DUHOVNOSTI IN KULTURE 2018

DRUŽINA - NAŠE ŽIVLJENJE
Družina je edinstven in največji dar. Je osnovna celica družbe. Obdaja
nas z varnostjo in ljudmi, na katere se lahko vedno zanesemo. Je prva
šola življenja. Od družinskih članov se učimo spoštovanja in življenja,
potrpežljivosti, dajanja in sprejemanja brezpogojne ljubezni. Podpora in
pomoč družinskih članov nam pomaga pri doseganju teh ciljev. Družina
je ljubezen in lepota, pa če se tega zavedamo ali ne, saj živi v tisočih
majhnih stvareh poslušanja, sprejemanja, razdajanja, skrbi, pomoči…
Družina je z nami tudi v preizkušnjah, ko se nam v trenutku vse
poruši. Je naše zavetje v času življenjskih viharjev. Je jadro, s pomočjo
katerega pljujemo, je jedro, iz katerega črpamo moči za življenje ter se
polnimo in razdajamo naprej. Je kompas, ki nam kaže pravo smer, je
navdih, s pomočjo katerega lahko dosežemo višave in je naše udobje,
ko tu in tam omahnemo.
Kako pomembna je družina opisujejo mnogi misleci. Tudi papež
Frančišek poudarja: »Kadar skrbimo za naše družine in njihove potrebe,
kadar razumemo njihove težave in upe, kadar podpirate družino, vaš
trud ne vpliva le na korist Cerkve; s tem pomagate tudi celotni družbi.”
Družina je tudi prva šola vere, molitve, ko starši sklepamo roke ob
svojem novorojenem otroku in ga kasneje učimo prvih molitev. S tem
se stkejo neprecenljive vezi za celo življenje, ki so za posameznika in
družino velik blagoslov.
Družina pa je tudi na prepihu. Pogosto naletimo na čeri in nevarnosti,
ki ogrožajo srečo družinskega življenja. V nekaterih primerih se
družina spremeni v veliko nesrečo in razočaranje. Gotovo čudoviti
zgled lepote družinskega življenja nam je Sveta družina, Jezus, Marija
in Jožef. In zakaj prav »sveta« družina? Zato, ker je v času preizkušenj
ostala skupaj in bila združena v ljubezni. Prav bogastvo družine je
ravno v tem, da v raznolikosti držimo skupaj, smo kot pisan travnik za
srečo vseh. Vsaka roža na travniku je enkratna in neponovljiva. Tudi
vsak član v družini je enkraten, dragocen in neponovljiv.
Kakor je cerkev v župniji kraj, kjer se zbiramo kristjani ob Nebeškem
Očetu, tako se tudi družina zbira ob družinskem ognjišču, pri katerem
smo, ne glede na obdobje življenja, vsi skupaj. Vsakemu izmed nas
prinaša veselje in srečo, saj skupaj gradimo dom.
Letošnji teden duhovnosti in kulture bo priložnost, da se zahvalimo Bogu
za vse, kar nam je družina že omogočila in dala v preteklosti in ter da
ga prosimo milosti, da bi še naprej naše družine rasle v veri, upanju in
ljubezni. Ob posameznih večerih se bomo ustavili pri posebnih poudarkih,
kar družino gradi, osrečuje in jo dviga k življenjskemu poletu. Z nami
bodo tudi duhovniki, župnikovi sošolci, tako rekoč iz vseh pokrajin naše
domovine Slovenije. Prav je, da jih spoznamo in ob njihovih življenjskih
izkušnjah dela z družinami utrjujemo naš pogled na družino.
Vabim vas, da si kljub naglici življenja, vzamemo čas zase, za svojo
družino in prisluhnemo sporočilom, ki jih želijo ponuditi nekatere
družine oz. nekateri člani družin. Vsem želim, da se veličina in
bogastvo družine čim bolj ukoreninja in cveti …
Valentina Zadravec,
predsednica programskega odbora Tedna duhovnosti in kulture 2018

PETEK, 7. SEPTEMBER 2018

DRUŽINA - NAŠA MELODIJA

1800

župnijska
cerkev v
Črensovcih

predmagistrski recital
Aljaža Gyurice,
koncert klasične kitare
gosta: Tjaša Šimonka, solo
petje in Miha Kavaš, klavir
moderatorka:
Marina Gyurica

SOBOTA, 8. SEPTEMBER 2018

DRUŽINA - NAŠA PESEM
1730 molitev pred Najsvetejšim
1800 sveta maša z nagovorom
p. Martin Gašparič,
župnik in rektor
bazilike na Ptujski Gori

župnijska
cerkev v
Črensovcih

Mladinski zbor Črensovci
in Njegov glas Bistrica

1900
župnijski
dom v
Črensovcih

koncert DRUŽINA POJE
sodelujejo družine iz župnije,
gost večera:
družina Ivančič iz Veržeja
moderator:
Danijel Kovač,
voditelj Cerkvenih pevskih
zborov v župniji Črensovci

NEDELJA, 9. SEPTEMBER 2018

DRUŽINA - NAŠA PRVA ŠOLA
730

sveta maša z nagovorom
msgr. Slavko Rebec,
generalni vikar koprske škofije
Starejši mešani cerkveni
pevski zbor Črensovci

1000

župnijska
cerkev v
Črensovcih

Akademija ob začetku
novega šolskega in
veroučnega leta
ter sveta maša
msgr. Slavko Rebec,
generalni vikar koprske škofije
Otroški in mladinski pevski
zbori iz župnije Črensovci
moderatorji:
mag. Marija Horvat,
ravnateljica OŠ Črensovci,
mag. Terezija Zamuda,
ravnateljica OŠ Bistrica in
Ivan Krajnc,
župnik črensovski

1730 sveta maša z nagovorom

Slomškova
cerkev na
Gornji
Bistrici

Ivan Krajnc,
župnik črensovski
Cerkveni mešani pevski
zbor Gornja Bistrica

PONEDELJEK, 10. SEPTEMBER 2018

DRUŽINA - NAŠE OGNJIŠČE
1730 duhovno kulturni program
1800 sveta maša z nagovorom

vaško
gasilski
dom
Žižki

mag. Bogdan Vidmar,
duhovni pomočnik v Bovcu
Ljudske pevke iz Žižkov
1900 vaško družabno srečanje
moderatorki:
Andreja Bojnec in
Mirjana Graj Slana

»Če so starši temelji hiše,
so otroci »živi kamni« družine.«
— Papež Frančišek —

TOREK, 11. SEPTEMBER 2018

DRUŽINA - NAŠ BLAGOSLOV
1730 duhovno kulturni program
1800 sveta maša z nagovorom

vaško
gasilski
dom
Dolnja
Bistrica

br. Marko Senica,
kapucin, samostan v Krškem
Njegov glas Bistrica
1900 vaško družabno srečanje
moderatorki:
mag. Romana Lebar in
Simona Kustec Šandor

»Praznovati družino, ki v Evropi izredno trpi,
je izjemna priložnost, da vse stvarnosti (civilne,
socialne, verske, politične, ekonomske) ponovno
odkrijejo središčnost in moč ter postanejo prva
telovadnica mirnega sobivanja med različnostmi.«
— msgr. Paglia —

SREDA, 12. SEPTEMBER 2018

DRUŽINA - NAŠ DOM
1730 duhovno kulturni program
1800 sveta maša z nagovorom
Fredi Mlinarič,
župnik v Ribnici na Pohorju
kapela
v Trnju

Starejši mešani cerkveni
pevski zbor Črensovci
1900 vaško družabno srečanje
moderatorki:
Metka Sobočan Sarjaš in
Eva Sarjaš

»Ljudje potrebujemo družino,
otroci potrebujejo starše.«
— Teden družine 2004 —

ČETRTEK, 13. SEPTEMBER 2018

DRUŽINA - NAŠE VESELJE
1730 duhovno kulturni program
1800 sveta maša z nagovorom
Matjaž Križnar,
narodni voditelj
Misijonskega središča
Slovenije in župnik v Jaršah
Slomškova
cerkev na
Gornji
Bistrici

Cerkveni mešani pevski
zbor Gornja Bistrica
1900 vaško družabno srečanje
moderatorja:
Helena Graj in
Tomislav Gruškovnjak

PETEK, 14. SEPTEMBER 2018

DRUŽINA - NAŠA LJUBEZEN
1730 duhovno kulturni program
1800 sveta maša z nagovorom
Blaž Gregorc,
ravnatelj Nadškofijske
gospodarske uprave
v Ljubljani

župnijska
cerkev v
Črensovcih

Cerkveni mešani pevski
zbor dr. Franceta Cigana
Črensovci
1900 vaško družabno srečanje
moderatorki:
Marjetka Tikvič in
Gabrijela Novak

SOBOTA, 15. SEPTEMBER 2018

DRUŽINA - NAŠE ZAVETJE
1730 duhovno kulturni program
1800 sveta maša z nagovorom

vaško
gasilski
dom
Srednja
Bistrica

p. Danilo Holc
tajnik Minoritske province
sv. Jožefa v Sloveniji
Otroški pevski zbor
Angeli Bistrica
1900 vaško družabno srečanje
moderatorki:
Valentina Zadravec in
Danijela Huber Tkalec

»Ne iščite velikih reči,
ampak delajte majhne stvari
z veliko ljubeznijo …
Manjša, ko je stvar,
večja mora biti naša ljubezen.«
— sv. Mati Terezija —
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Zavod svete družine Črensovci
www.zupnija-crensovci.si
Programski odbor TDK 2018
Ivan Krajnc, župnik in direktor zavoda
VEVEVE, Miha Horvat s. p. - www.veveve.si

NEDELJA, 16. SEPTEMBER 2018

SVETA DRUŽINA
VARUJ NAŠE DRUŽINE
PROŠČENJE V ČAST
POVIŠANJU SV. KRIŽA
730

proščenjska sveta maša
p. Pepi Lebreht,
frančiškan, gvardijan in
župnik župnije Ljubljana - Vič
Starejši mešani cerkveni
pevski zbor Črensovci

1000

slovesna proščenjska
sveta maša z nagovorom
p. Pepi Lebreht,
frančiškan, gvardijan in
župnik župnije Ljubljana - Vič

župnijska
cerkev v
Črensovcih

Cerkveni mešani pevski
zbor dr. Franceta Cigana
Črensovci in otroški ter
mladinski pevski zbori iz
župnije Črensovci
po
proščenjsko druženje
maši
moderator:
Ivan Krajnc,
župnik črensovski

SPORED DOGODKOV - TDK 2018
DATUM

DOGODEK

DUHOVNI
VODJA

petek,
7. september

DRUŽINA
NAŠA MELODIJA
predmagistrski recital
Aljaž Gyurica, koncert
klasične kitare

Ivan Krajnc,
župnik črensovski

sobota,
8. september

DRUŽINA
NAŠA PESEM
koncert Družina poje

p. Martin
Gašparič, minorit,
rektor bazilike na
Ptujski Gori

nedelja,
9. september

v novo šolsko in
veroučno leto
DRUŽINA
NAŠA PRVA ŠOLA

msgr. Slavko
Rebec, generalni
vikar koprske
škofije

ponedeljek,
10. september

DRUŽINA
NAŠE OGNJIŠČE

mag. Bogdan
Vidmar, duhovni
pomočnik v Bovcu

torek,
11. september

DRUŽINA
NAŠ BLAGOSLOV

br. Marko Senica,
kapucin, samostan
v Krškem

sreda,
12. september

DRUŽINA
NAŠ DOM

Fredi Mlinarič,
župnik v Ribnici
na Pohorju

četrtek,
13. september

DRUŽINA
NAŠE VESELJE

Matjaž Križnar,
narodni voditelj
Misijonskega
središča Slovenije
in župnik v Jaršah

petek,
14. september

DRUŽINA
NAŠA LJUBEZEN

Gregorc Blaž,
ravnatelj
Nadškofijske
gospodarske
uprave v Ljubljani

sobota,
15. september

DRUŽINA
NAŠE ZAVETJE

p. Danilo Holc,
tajnik Minoritske
province sv. Jožefa
v Sloveniji

nedelja,
16. september

SVETA DRUŽINA
VARUJ NAŠE
DRUŽINe
farno proščenje

p. Pepi Lebreht,
frančiškan,
gvardijan in
župnik župnije
Ljubljana - Vič

