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Sin človekov je gospodar tudi sobote
eko soboto je šel
Gospod skozi žitna
polja in njegovi
učenci so spotoma
začeli smukati klasje. Farizeji
so mu govorili: »Glej, kaj
delajo v soboto. To ni
dovoljeno!« Rekel jim je: »Ali
niste nikoli brali, kaj je storil
David, ko je zašel v stisko in je bil lačen sam in tisti, ki so bili z
njim? Kako je ob času velikega duhovnika Abjatarja stopil v
Božjo hišo in jedel posvečene hlebe, ki jih smejo jesti samo
duhovniki, in jih dal tudi tistim, ki so bili z njim?« Nato jim je
govoril: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi
sobote. Zato je Sin človekov tudi gospodar sobote.« (Mr 2,23-28)
To je vse, kar iščem. Naj bom zvest, Gospod, z vinom iz
tvojega keliha in z vsakodnevnim kruhom. To je vse, čemur
sledim. Naj bom zvest, Gospod, s kančkom veselja in z
okusom sreče. To je vse, čemur pojem. Naj bom zvest,
Gospod, s tvojim imenom na mojih ustnicah s krikom
zaupanja. To je vse, za kar sem čuječ. To je vse, kar ljubim.
(

s. Marie-Pierre, Notre-Dame de Chambarand)

Naj bom zvest, Gospod, s sprejetjem tvojega diha, s tem nepovratnim darom.

DANES NIMAM ČASA

A

li se nam ne dogaja, da ob vsej zaposlenosti in
ihtavi dejavnosti pozabljamo na bistveno?
Naši dnevi so izpolnjeni z neštetimi
obveznostmi, naš rokovnik je prepoln in včasih v njem
že zmanjkuje prostora, kamor bi vpisali naloge, ki nas
še čakajo. Dnevi, tedni, meseci nam minevajo v zasopli
naglici. Potem se pa kakšen večer nenadoma zdrznemo
in zavemo, da smo ob vsem tem pozabili in zanemarili bistveno. Ugotovimo, da
smo si vzeli premalo časa zase, za družino, za tihoto, molitev, predvsem pa za
sočloveka, za obisk, na katerega je kdo spet zaman čakal. Takrat se navadno
vključi naš samoobrambni mehanizem. Takoj imamo pri roki vsakovrstne
izgovore: »Saj nimam časa. Toliko dela je.« Najpogostejše opravičilo!
Kolikokrat nam prav pride! A če bi bili res iskreni, bi morali oddati še eno kratko
besedico: nimam časa zate. Kajti vsak dan imamo vsi zemljani do sekunde enak
odmerek časa: 24 ur. Izgovor »Nimam časa« pomeni torej: Nekdo drug je zame
pomembnejši, nekaj drugega sem postavil na prvo mesto. (Bogdan Dolenc, Sejalec)

ZAKLAD V LONČENIH POSODAH
Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah,
da bi bila ta presežnost moči Božja in ne
iz nas. (2 Kor 4,7)
ž

aklad je Božja beseda. Lončene
posode smo mi, Cerkev. Mi pa nismo
radi lončene posode, zato poskušamo na vse načine in z vsemogočimi
utemeljitvami zaščititi lončevino z oklepom človeške moči. Toda pod
železom »zaklad« izgublja jasnost, moč oznanjevanja in pričevanja ter
prodornost. Kljub temu se le redkokdaj zgodi, da bi znova začeli uporabljati
lončevino iz prepričanja. Največkrat mora posredovati Bog z macolo
zgodovine. Papeška država se v času bojev za združitev Italije ni »predala«,
temveč jo je osvojila vojska ... Italijanska krščanskodemokratska stranka je
zaradi številnih nepravilnosti že skoraj propadla, ko so škofje še vedno
priporočali vernikom, naj jo volijo ... Ko so posode spet lončene, se pojavi
strah, da se bodo razbile. V resnici pa zaklad spet dobi svojo moč: stoletja
papeži niso bili več tako oznanjevalsko močni kakor po padcu papeške države.
Kdo bi vedel? Mogoče bo evangelij, ko bo odpadel oklep »Bi rad šel k birmi?
Bi se rada cerkveno poročila? Potem bo...«, tudi za otroke in mladino spet
postal dobra novica za življenje. (Tonino, Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

Z

SLOVESNI PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA
sem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi obhaja
Cerkev slovesni praznik Srca Jezusovega. Letos je to 8. junija.
Praznik skuša prodreti v globino in notranje jedro Kristusove
skrivnosti, iz katerega pritekajo vsa velika dela v naše odrešenje, posebno še
Kristusova daritev na križu. To je tista ljubezen, ki je bila od vekov skrita v
brezdanjih globinah troedinega Boga, ki nas je v Kristusu začela ljubiti s
človeškim srcem in dosegla svoj vrhunec v kalvarijski daritvi. (K. C.)

O

MOLITEV ZA DOMOVINO
roedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito
urejaš in vodiš. Prosimo Te za naše
voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in
slovenski narod. V času, ko se pripravljamo na
volitve, Te prosimo, da bi se jih vsi kristjani
udeležili in odgovorno oddali svoj glas za vse, ki se zavzemajo za pravičnost
in življenje, za družine in otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji
ponosno in dostojno predstavljajo našo državo ter se zavzemajo za vse, ki so
v kakršnikoli stiski. Naj vsi skupaj gradimo Božje kraljestvo na zemlji, ki je
kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen.

T

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Prvo sveto obhajilo
Na binkoštno nedeljo, 20. maja smo
v župniji praznovali slovesnost prvega
svetega obhajila na katerega so se naši
otroci pripravljali že od 1. razreda verouka.
Mesec maj, mesec šmarnic pa je bil čas
bližnje priprave na ta praznik. S petjem in
sodelovanjem pri šmarnicah smo se
intenzivno pripravljali na praznično slovesnost.
(Foto – Jana Petrak Zajc)
Pred prejemom obhajila so otroci prejeli prvikrat tudi zakrament svete pokore.
S čistim srcem so se vsi na dan svetega obhajila oblekli v bele obleke in se v
spremstvu staršev v veselem pričakovanju sprehodili do oltarja. Vseh 24
prvoobhajancev je namreč z velikim pričakovanjem in veseljem čakalo, da v
svoje srce sprejme najimenitnejšega gosta - Jezusa, pod podobo kruha. Sveta
maša je bila čudovita, prežeta z otroškim veseljem, petjem in sodelovanjem.
Dragi otroci! Naj vaše srce znova in znova hrepeni po božjem kruhu. Dragi
starši! Bodite otrokom zgled v veri in jim omogočite, da ga bodo čim večkrat
skupaj z vami prejemali pri sveti maši. (katehistinja Katja)

 V petek je praznik Srca Jezusovega. Lepo vabljeni k sveti maši!
 V soboto je župnijsko romanje v Avstrijo. Na voljo je še deset prostih mest.
Odhod avtobusa je ob 6. uri zjutraj s parkirišča za cerkvijo. S seboj morate
imeti osebni dokument. Bodite točni!
 Prihodnjo nedeljo je pri nas nedelja bolnih, invalidov in ostarelih. Ob 10.
uri bo daroval mašo bolniški duhovnik g. Miro Šlibar, in jim bo med mašo
podelil zakrament bolniškega maziljenja. K maši pripeljite svoje domače
in sosede, ki ne morejo več sami k sveti maši.
 V torek, 12. junija, ob 20. uri bo v Dominikovem domu srečanje zakonske
skupine. Lepo vabljeni!
 V nedeljo, 17. junija, ob 10. uri je krstna nedelja. K maši vabimo otroke,
starše in botre, ki so svoje otroke krstili pri nas zadnjih pet let.
 Od ponedeljka 2. julija do petka 6. julija bo pri nas Oratorij. Začetek
oratorija bo v nedeljo, 1. julija pri deseti maši, ko se bodo predstavili
animatorji. Starši, prijavite svoje otroke na oratorij. Prijavnice dobite v
župnišču in na spletni strani župnije.
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Peter Veronski, redovnik,
mučenec

19h + PAVLA ARZENŠEK

Bonifacij, škof, mučenec
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ustanovitelj
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