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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Novo zapoved vam dam:
»Ljubite se med seboj!
Kakor sem vas jaz ljubil,
se tudi vi ljubite med seboj.
Po tem bodo vsi spoznali,
da ste moji učenci,
ako boste imeli
ljubezen med seboj.«
(Jn 13, 34-35)

55.. VVEELLIIK
KO
ONNO
OČČNNAA NNEED
DEELLJJAA...

V premišljevanje vam vedno znova
predlagam naslednje Jezusove besede:
»Kakor sem vas jaz ljubil, tako se
tudi vi ljubite med seboj« (Jn 13,34).
Vsak človek v sebi nosi hrepenenje, da
bi ljubil in bil ljubljen. Kljub temu pa je
ljubiti težko in pri ljubezni se srečujemo
z mnogo zmotami in neuspehi ...
Toda, ali se smemo
kljub čustvenim
primanjkljajem
in razočaranjem
ravnodušno
prepustiti misli,
da je ljubezen
utopija in
neuresničljiv sen?
Nikakor!
papež Benedikt XVI.

NNII PPO
OTTRREEBBNNO
O VVEELLIIK
KO
O…
…

Jezus nas opozarja, da so "vsi" ljudje
dojemljivi za pričevanje iz pristne
ljubezni. Po tej poti lahko pridejo do
vere. Jezusov stavek vzemimo za geslo
evangelizacije v družini in javnosti,
doma in po svetu. Ljubezen med kristjani naj hkrati žari kot ljubezen do
drugih. Pred 700 leti je Ramon Lull
(1232–1316) pisal, da se evangelij ne
sme oznanjati zviška in napadalno.
Vživeti se je treba v drugače misleče
in drugače verne in jim priznavati
vse, kar imajo dobrega. Pred 400 leti
je prišel v Indijo jezuit p. De Nobili,
ki je 42 let prebil med bramani kot
spokornik. Spoštljivo je odkrival vse,
kar je mogel najti pri njih dobrega. Za
pragmatike je bila to izguba časa, v

resnici pa je ravno s tem ustvaril globoko duhovno podlago za misijon, ki
to, kar je v Indiji dobrega, spopolnjuje
z evangelijem. Približno v tistem času
je podobno spoštljivi jezuit p. Ricci,
vrhunski matematik, astronom in kozmograf, na Kitajskem celo prodrl
na cesarski dvor. Ni nastopal kot
pridigar nove vere, ampak je bil v
stikih z učenjaki ter si je prizadeval
ovrednotiti vse, kar je pri Kitajcih
dobrega. Pazil je, da jih ni žalil, da jim
je laže pomagal. Napisal je znamenito
knjigo 'Pravilni nauk o Bogu'. Ovrednotil je vse, kar je pri Konfuciju in
drugih kitajskih modrecih našel dobrega, vse pomanjkljivo pa je popravljal
in izpopolnjeval z evangelijem.
Papeška Kongregacija za širjenje vere,
najvišja ustanova za misijone v Katoliški Cerkvi, je leta 1659 apostolskim
vikarjem poslala Instrukcijo, v kateri
pravi: "Ne glejte svoje naloge v tem
in na noben način ne silite ljudstev,
da naj spremenijo svoje običaje, navade in vedenje, če ti niso razločno
v nasprotju z vero in dobrim moralnim vedenjem. Kaj bi moglo biti bolj
neumno kot prenesti Francijo, Španijo, Italijo ali kakšno drugo evropsko
deželo na Kitajsko? Nikakor to, ampak
jim je treba vsaditi vero, ki ne prezira
in ne uničuje običajev in navad nobenega ljudstva, in predvidevajte, da
niso slabi; glejte jih kot nepokvarjene.
Zato toliko bolj pazite, da se boste z
veliko skrbjo sami njim prilagodili."
Tak odnos vzpostavljajmo tudi današnji kristjani, ko želimo pomagati
k veri in zveličanju tudi drugim.
Po: Družina 2004

HREPENENJE
PO SREČI

Kadarkoli bližnjemu
naredite kaj dobrega
zato, ker je tudi njega
ustvaril Bog in hrepeni po svojem koščku
sreče prav tako kot
vi po svojem, se boste naučili, da ga
boste malo bolj ljubili ali vsaj malo
manj sovražili. Krščanska ljubezen
torej polagoma vodi v naklonjenost,
v drugačen čustveni odnos, čeprav
tega v začetku nimamo.
Ko se trudimo biti enako prijazni do
vseh, kaj kmalu ugotovimo, da nam
je všeč vedno več ljudi in da imamo
radi tudi tiste, za katere si tega na
začetku niti misliti nismo mogli.
C. S Lewis

ŠMARNICE

Namen šmarnic je
premišljevanje odličnih
cvetov Marijinih kreposti:
vijolice ponižnosti,
lilije čistosti,
vrtnice ljubezni,
ki so osnovne Marijine
kreposti. Bogu naj bi se
zahvalili za to, da je Marijo tako čudovito okrasil in naredil sklep, da bomo
njene rože negovali v svojem srcu.
V tem času, v tem mesecu splošne
avdience pri Mariji, si izprosimo od
nje posebne milosti, da nam bo izprosila nekaj posebnega. Komu ne
leži na duši kakšna posebna zadeva?
... Tudi jaz imam nekaj posebnega:
spreobrnjenje te doline! … Prosite
z menoj!
A. M. Slomšek
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NEDELJA

5. VELIKONOČNA * Peter Chanel, duh. muč

28. 04. 2013

07.00 … za
09.00 … za
… za
10.30 … za
… za

PONEDEL.

Katarina Sienska, dev. c.u., sozavetnica Evrope

29. 04. 2013

07.00 … za + Ano KRALJ

TOREK

Pij V., papež * Jožef Cottolengo, redovnik

30. 04. 2013

19.00 … za + Mata DOMINKOVIĆ in Ano

SREDA

Jožef Delavec – praznik dela * Oriencij

01. 05. 2013

07.00 … za + Heleno PREŠIČEK (1. obl.)
10.30 … (GORA OLJKA) po namenih prisotnih romarjev
19.00 … za + Stanislava PEČNIK
… za + Jožefa ŽIVORTNIK
* maš.: Janez B., Jože K.

ČETRTEK

Atanazij, škof, c.u. * Boris Mihael, kralj

02. 05. 2013

07.00 … za + Slavka MAČKOVŠEK
molitev za duhovne poklice, blagoslov
19.00 … za + Justino HROPOT in vse ZIDARJEVE

PRVI

žive in rajne farane
+ Frančiško (obl.) in Antona ŽGANK
+ Ljudmilo FLORJANC
* m.: Janez B., OP
+ Dominika in Danijela ŽGANK (obl.)
+ Rudolfa KORBER (30. dan)
* m.: Janez B., OP

* ŠMARNICE

* ŠMARNICE

PETEK

Filip in Jakob ml., apostola * Teodozij

03. 05. 2013

PRVI

06.30
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
07.00 … v čast Srcu Jezusovemu
19.00 … za + Albina HERODEŽ (30. dan) in Lidijo
… za + Braneta PANČUR
* maš.: Janez B., Jože K .

SOBOTA

Florjan (Cvetko), mučenec * Ladislav

04. 05. 2013

07.00 … za + Anžeta KOLENC
… za + Rudolfa ŠTAHL
* maš.: Janez B., Jože K.
19.00 … za + starše OCVIRK (obl.) in ostale sorodnike

PRVA

* ŠMARNICE

* ŠMARNICE

Tretja izmed petih
prvih sobot - kot priprava na posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu

NEDELJA

6. VELIKONOČNA - TURIZMA * Gotard

05. 05. 2013

07.00 … za žive in rajne farane
09.00 … za + Marjana PIŽORNA (obl.)
10.30 … za + Cvetka RAKUN (obl.) in vse RAKUNOVE
… za + Janeza, Štefanijo ŽELEZNIK, CAJHNOVE
… za + žive in rajne gasilce
* m.: J.B., J.B., J.K.

PRVA

* ŠMARNICE

OBVESTILA - VABILA

V sredo, 1. maja se bo pričela letošnja
šmarnična pobožnost. Maši bosta vsak
dan zjutraj in zvečer. Jutranje branje
bo namenjeno odraslim, večerno pa
bo prilagojeno otrokom.
V sredo, 1. maja ob 10.30 bo sv. maša
na Gori Oljki. Daroval jo bo o. Gorazd
Bastašič. Zaznamujmo prazni dela z
blagoslovom in počastimo Jožefa Delavca s sveto daritvijo!
V petek, 3. maja bomo po večerni sv.
maši na kratko počastili relikvije sv.
Teodorja, ki se nahajajo v starem delu
naši župnijske cerkve. Relikvije je v
Rimu pridobil vitez SMVR, komtur
Helfenthal, jih odpeljal na Dunaj ter
dal telo svetnika obleči v dragoceno,
z zlatom in srebrom okrašeno obleko.
Relikvije so bile položene v krsto in
3. maja 1767 v procesiji prenešene
iz polzelske farne cerkve v cerkev sv.
Križa na Goro Oljko.
V soboto, 4. maja bo tretja izmed petih prvih sobot, ki jih bomo v župniji
obhajali kot pripravo na 15. avgust,
ko se bo slovenski narod ponovno
posvetil Mariji. Pet opravil izvršimo
ta dan: 1. poskrbimo za posvečujočo
milosti (spoved); 2. prejmemo zadostilno sv. obhajilo; 3. zmolimo del
rožnega venca; 4. petnajst minut premišljujemo skrivnosti rožnega venca;
5. vse to opravimo z namenom zadoščevanja Marijinemu Srcu.
V nedeljo, 5. maja bodo pri maši ob
10.30 prisotni in aktivno sodelovali
tudi gasilci. Dan prej, 4. maja namreč
goduje njihov zavetnik sv. Florjan.

APOSTOLAT MOLITVE

MAJ 2013
Splošni: Da bi ljudje v
pravosodju vedno delovali z osebno integriteto
in po glasu vesti.
Misijonski: Da bi semenišča, zlasti v
misijonskih Cerkvah, vzgajala duhovnike po Kristusovem Srcu, da bodo
popolnoma predani oznanjevanju
evangelija.
Slovenski: Da bi dušni pastirji v župnijah uspeli poglobiti duhovno pripravo na zakramente krsta, (prvega)
obhajila, birme in poroke.
SALEZIJANCI

Od 1. do 17. maja
bomo v Cerkvi na
Slovenskem gostili relikvije sv. Janeza
Boska. V vseh škofijah bodo glavne
slovesnosti vodili škofje ordinariji.
Načrtovana so posebna srečanja za
skupine: za študente v Ljubljani t.i.
sredina študentska maša pri frančiškanih; v vseh škofijah bodo srečanja
mladih iz cele škofije (mlad. skupin,
animatorjev oratorija, skavtov ... ); za
osnovnošolce in OPZ bo Čarno jezero
na Rakovniku. Relikvije bodo obiskale
tudi marijanski božjepotni cerkvi na
Brezjah in Kureščku. Poleg krajev, kjer
delujejo salezijanci, še: ljubljansko in
soboško stolnico, župnijske cerkve na
Bledu, Ptuju, v Novem mestu in Boštanju. Ponekod bo organizirano tudi
celonočno bedenje. Osrednja slovesnost pa bo pri Mariji Pomočnici na
Rakovniku, ki jo bo vodil predsednik
SŠK dr. Anton Stres.

