OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 11. do 17. 6. 2018
ponedeljek:
7.30 za + Silvo G., greg.
18.30 za + Mirka P.

torek:
7.30 za + Danijela K.
za + Silvo G. greg.
18.30 za uspešno operacijo

sreda:
7.30 za + Zvonimira K.
za + Antona P.
18.30 za + Silvo G., greg.

četrtek:
7.30 za + Silvo G., greg.
18.30 za + Rudija S., 7. dan

petek:
7.30 za zdravje in po namenu
18.30 za + Silvo G., greg.

sobota:
7.30 za + Silvo G., greg.
18.30 za + Blaža in starše ter
sestro

NEDELJA:
8.00 za + Silvo G., greg.
za žive in + župljane
10.00 za + Štefana V.
V molitvi za volitve smo prosili,
da bi se jih vsi kristjani udeležili
in dali glas tistim, ki podpirajo
krščanske in narodne vrednote.
Težko nas je premakniti. Molitev
za domovino pa naj bo še naprej
podpora vsem, ki bodo poprijeli
za krmilo države in skrbeli za
sožitje in skupno dobro.

● Jezus nas imenuje svoje brate in sestre, če
izpolnjujemo Božjo voljo. On sam je prišel izpolnjevat Očetovo voljo. Za sprejem in izpolnitev
Božjega načrta v našem življenju prosimo v molitvi
očenaš. Naj ne bodo to le naučene besede, ampak
resnična pripravljenost, da se na nas uresniči
Božja moč in ljubezen.
● Ob sklepu veroučnega leta se Bogu zahvaljujemo
za milost sejanja. Upamo, da nismo pridobili le
nekaj znanja, ampak tudi utrdili svojo vero v Boga
in poglobili ljubezen do Jezusa. Dober preizkus za
to bodo počitniški dnevi. Ne bomo pozabili na
jutranjo in večerno molitev, ne opustili nedeljske
sv. maše z obhajilom.
● V soboto bo romanje bolnikov, invalidov in
ostarelih ter njihovih spremljevalcev na Brezje,
kamor bo peljal avtobus. Prijavite se v pisarni,
oziroma g. Slavku.
● V soboto in prihodnjo nedeljo bodo pri nas
prejeli krst trije otroci. Župnija se veseli novih
članov našega občestva. Naj v družinskem in
cerkvenem okolju rastejo kot Božji otroci.
● Lepo se zahvaljujemo za nabirko pretekle nedelje,
ki je bila namenjena kritju stroškov za namestitev
relikvij in Grozdetove slike. V košarici se je nabralo
386 €. Še posebej Bog povrni tistim, ki ste prinesli
poseben dar v ta namen.
● Naj Jezusov blagoslov ostaja nad vsemi, ki ste
prejšnjo nedeljo pripravili in sodelovali pri procesiji Sv. Rešnjega Telesa.
● Prijavite se na poletni oratorij, ki bo pri nas
potekal od 2. do 13. julija.
● Na polički za tisk imate na voljo Glasilo, zgibanko
za oratorij in Družino.

NAPOVEDNI KOLEDAR
16. 6. romanje bolnikov na Brezje
17. 6. Svetina: srečanje župnijskih sodelavcev

10. 6. 2018

10. nedelja med letom

Leto XIV. št.

23

MIZA BOŽJE BESEDE
1 Mz 3, 9-13

Psalm 130
2 Korinčanom 4, 13 - 5,1
Marko 3, 20-35

Že na prvih straneh Svetega pisma najdemo
primer človekovega izmikanja, izgovarjanja in
prelaganja krivde na drugega. Očitno je ta
lastnost položena že v otrokovo zibelko, saj so
otroci spretni v tej veščini. Privzgojiti otroku
resnicoljubnost pomeni pomagati mu k
poštenosti, iskrenosti, trdnosti in pozitivni
samopodobi. Če se pa razraste laž, skrivanje in
sprenevedanje, bo to postala hiba tudi v odrasli
dobi. Laž ima kratke noge! - Jezus je zagovornik
in branitelj resnice, ki nas edina osvobaja in
gradi. Resnično je zlasti to, kar nam je On
povedal o svojem Očetu, o naši sedanjosti in
prihodnosti. Kdor spozna in izpolni Božjo voljo,
je upodobil svoje srce po Jezusovem Srcu, je
postal njegov brat, sestra in mati. Bodimo
pristni in resnicoljubni do sebe, Boga in bližnjih.

Potem ko je Adam jedel od
drevesa, ga je Gospod Bog
poklical in mu rekel: »Kje
si?« Rekel je: »Slišal sem
tvoj glas v vrtu, pa sem se
zbal, ker sem nag, in sem se
skril.«
Če boš gledal, o Gospod, na
krivdo, Gospod, kdo bo
mogel obstati? Toda pri
tebi je odpuščanje, da bi ti
v spoštovanju služili.
Vemo namreč, da bo tisti,
ki je obúdil Gospoda
Jezusa, tudi nas obúdil z
Jezusom in nas hkrati z
vami postavil predse.

Jezus se je ozrl po tistih, ki
so sedeli okrog njega, in
rekel: »Glejte, to so moja
mati in moji bratje! Kdor
izpolnjuje Božjo voljo, ta je
moj brat, sestra in mati.«

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
LIMA, 3. junij – Perujska škofovska konferenca je to nedeljo organizirala nabirko po
vseh perujskih župnijah za
pomoč Venezueli v veliki stiski. Denar bodo namenili
predvsem otrokom, ženskam
in ostarelim. Primanjkuje hrane, zdravil in drugih osnovnih
potrebščin. Zaradi boja za te
dobrine narašča celo nasilje.
Mednarodna Karitas poroča,
da je Venezuelo zaradi hude
gospodarske krize zapustilo
štiri milijone ljudi.

BRIXSEN,

29 maj – Ta južnotirolska škofija je predstavila kako bo pri njih z birmo
»po novem«. Birmanci bodo
morali biti stari najmanj 16 let
in se bodo morali za prejem
tega zakramenta pripravljati
najmanj eno leto.

MÜNCHEN, 1. junij – Bavarski ministrski predsednik Söder je odredil, da je potrebno
obvezno na vsaki državni
zgradbi v vhodnem prostoru
vidno namestiti križ kot izraz
zgodovinskega in kulturnega
značaja Bavarske. Njegova
odredba je sprožila živahno
razpravo. Tamkajšnji nadškof
kardinal Marx meni, da država nima pravice razlagati
pomena križa, saj je križ
predvsem versko znamenje.
Drugi menijo, da križ ponazarja zahodno kulturo, ki se
kaže v ljubezni, usmiljenju in
naklonjenosti do življenja.

BEOGRAD, 31. maj – Sodelavci našega tednika Družina
so obiskali beograjskega nadškofa Stanislava Hočevarja.

Iz papeževe pridige
o Sv. Rešnjem Telesu
Učenci so vprašali Jezusa:
»Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel velikonočno jagnje?« (Mr 14,12). Jezus ju je z natančnimi navodili
poslal pripraviti in onadva sta
našla »veliko sobo, pogrnjeno in že pripravljeno« (v.
15). Učenca sta šla pripravit, a Gospod je že pripravil.
Nekaj podobnega se je zgodilo po vstajenju, ko se
je Jezus tretjič prikazal učencem: medtem ko so lovili
ribe, jih je čakal na obali, kjer sta že bila za njih pripravljena riba in kruh. Istočasno je od svojih zahteval, naj
prinesejo nekaj rib, ki so jih pravkar ujeli, za katere je On
dal navodila, kako jih ujeti (prim. Jn 21,6.9-10). Tudi tukaj je Jezus že v naprej pripravil in zahteval od svojih
sodelovanje. In še, malo pred veliko nočjo, je Jezus rekel
svojim učencem: »Grem vam prostor pripravit…, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.« Jezus je tisti, ki pripravi in
isti Jezus z močnimi pozivi ter prilikami zahteva od nas,
da se pripravimo, da smo pripravljeni (prim. Mt 24,44).
Skratka Jezus pripravi za nas in tudi zahteva od nas,
da pripravimo. Kaj pripravlja za nas? Prostor in hrano.
Prostor, ki je veliko več vreden kot »velika pripravljena
soba« iz evangelija. To je tukaj doli naša prostorna hiša,
Cerkev, kjer je in mora biti prostor za vse. Je pa tudi pripravljen prostor tam zgoraj, v raju, kjer bomo za vedno
skupaj z Njim in drug z drugim. Poleg prostora pa nam
pripravlja hrano, Kruh, ki je On sam: »Vzemite, to je
moje telo« (Mr 14,22). Ta dva darova, prostor in hrana,
sta to, kar potrebujemo za življenje. Sta dokončna
hrana in prebivališče.
Evharistija nam pripravlja prostor tam zgoraj, v
večnosti, saj je Kruh iz nebes. Prihaja od tam in je edina
materija na tem svetu, ki resnično ve o večnosti. Je kruh
prihodnosti, ki nam že sedaj daje okušati nad vsakimi
pričakovanji neskončno večjo prihodnost. Je kruh, ki poteši naša največja pričakovanja ter hrani naše najlepše

sanje. Je Beseda, poroštvo večnega življenja, ni samo
obljuba, torej vnaprejšnja konkretnost tega, kar nam bo
podarjeno. Evharistija je rezervacija nebes.
V življenju imamo nenehno potrebo po hranjenju,
pa ne samo s hrano, temveč tudi s projekti in s čustvi,
željami in upanji. Imamo lakoto po biti ljubljeni. Toda
najbolj zaželene čestitke, najlepši darovi in najnaprednejše tehnologije ne zadostujejo, nikoli nas povsem ne
nasitijo. Evharistija je preprosta hrana, kakor je kruh, a
je edina, ki nasiti, saj ni večje ljubezni. Tu v resnici srečamo Jezusa, podelimo z njim njegovo življenje, čutimo njegovo ljubezen; tu lahko okušaš, da sta njegova
smrt in vstajenje zate. In ko častiš Jezusa v evharistiji, od
Njega prejmeš Svetega Duha, najdeš mir in veselje.
Dragi bratje in sestre, izberimo to hrano življenja,
postavimo sveto mašo na prvo mesto, ponovno odkrijmo po naših skupnostih češčenje.
Ostija 3. junij 2018 - papež Frančišek

Zahvalno srečanje na Svetini
V nedeljo 17. junija popoldne od 15. ure dalje bo
pri Mariji na Svetini naše tradicionalno druženje (piknik)
in zahvalno srečanje. Priporočamo se za kakšno pecivo.
Svojo udeležbo potrdite voditelju svoje skupine.

ROMANJE BOLNIKOV NA BREZJE, 16. junij
Že vrsto let, letos bo to 16. junija, se zberejo pri
Mariji Pomagaj na Brezjah bolniki, ostareli, invalidi in
njihovi velikodušni spremljevalci. Marije se niso prijeli
vzkliki Tolažnica žalostnih, Zdravje bolnikov, Pomoč kristjanov brez razloga. Kdo more bolje razumeti bolest in
bridkost svojih otrok kakor mati! Marijina milostna podoba, pobožna molitev zbrane množice, prejem zakramentov sprave in bolniškega maziljenja, sv. maša in obhajilo so za slehernega preizkušenega brata in sestro neprecenljiv Božji dar. Zato se vsako leto temu potrebnemu shodu pridružimo tudi iz naše župnije. Tja potujemo z avtobusom, zato se pravočasno prijavite!

SVETNIKI v tem tednu
P Barnaba, apostol
T Adelajda, redovnica
S Anton Padovanski, redovnik
Č Elizej, prerok
P Vid, mučenec
S Beno, škof

BARNABA je srečal Jezusa
in se pridružil njegovim učencem. Ko so po prihodu Svetega Duha apostoli spoznali,
da je ta mož tako trdne vere v
Jezusa, so ga sprejeli v svoje
vrste in mu dali ime Barnaba,
kar pomeni 'sin tolažbe'. Barnaba je bil najpomembnejši
oznanjevalec evangelija med
pogani pred apostolom Pavlom in ob njem. Skupaj s Pavlom je precej časa deloval v
Antiohiji v Siriji, nato po Mali
Aziji, kjer sta ustanovila več
novih cerkvenih občin. Apostol Barnaba naj bi umrl
mučeniške smrti na svojem
rodnem Cipru okoli leta 62.

VID je eden najbolj češčenih
svetnikov na Slovenskem,
kar potrjuje 76 njemu posvečenih cerkva. Večinoma se
po teh cerkvah imenuje tudi
kraj. O življenju in mučeništvu svetega Vida govori samo
legenda iz začetka 7. stoletja.
Sveti Vid spada med tiste krščanske mučence, ki so jih
kristjani dobro poznali in
morda prav zato nihče o njih
ni poizvedoval, ker pač ni bilo
dvomov. Skoraj zanesljivo je
bil sveti Vid doma s Sicilije. Relikvije svetega Vida je
nemški cesar Henrik I. poklonil češkemu knezu sv. Venceslavu in jih hranijo v veličastni cerkvi sv. Vida na
Hradčanih v Pragi.

