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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus je šel z njimi.
Ko pa že ni bil več daleč
od hiše, je stotnik poslal
k njemu prijatelje
in mu sporočil:
»Gospod, ne trudi se;
zakaj nisem vreden,
da prideš pod mojo streho.
Zato se tudi nisem imel
za vrednega,
da bi šel k tebi,
ampak reci le besedo
in moj služabnik
bo ozdravljen.«
Ko je Jezus to slišal,
se je začudil in se je obrnil
ter množici,
ki ga je spremljala, rekel:
»Resnično, povem vam,
še v Izraelu nisem našel
tolike vere.«
(Lk 7, 6-7.9)
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Pavlovo
opozorilo v
pismu Galačanom
velja tudi nam:
»Ne oddaljujmo
se od Kristusa.«
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Evangelijski odlomek 9. nedelje med
letom pred nas postavlja vojaka, stotnika zasedbene vojske v Palestini. V
dobi, ko so sužnje kupovali in prodajali kot blago, ni samoumevno, da je
stotniku njegov služabnik oziroma
suženj »zelo drag«. Še manj, da pošlje
k Jezusu celo delegacijo s prošnjo,
naj mu, na smrt bolnemu, pride rešit
življenje. Odposlanstvo judovskih
starešin podkrepi prošnjo z laskavim
spričevalom: »Vreden je, da mu to
storiš …«
Stotnikov plemeniti značaj in njegovo
vero pa najlepše razodeva njegovo
sporočilo Čudodelniku: »Gospod, ne

trudi se. Nisem vreden, da stopiš pod
mojo streho …«
Evangelij nam ni ohranil niti stotnikovega imena. Toda pri sleherni sv.
maši, tik pred prejemom obhajila,
duhovniki in verniki za tem poganom
ponavljamo to pretresljivo izpoved
vere in ponižnosti. V predkoncilskem
mašnem obredu so te besede celo
trikrat ponovili.
Častnik torej veruje, da more Jezus
ozdravljati tudi na daleč, z močjo
svoje besede. Sluti, da je za njim višja
moč. Sklepa po vojaško: za njegovo,
stotnikovo, besedo stoji cesar, za
Jezusovo pa Bog.
Jezus ostrmi nad tem odgovorom:
»Povem vam, niti v Izraelu nisem
našel tolike vere.« In mu ozdravi
služabnika.
Ta dogodek podaja Jezusov zgled
človeškega in krščanskega razmerja
do tujcev, drugače mislečih in drugovercev. Gre za veliko več kot za
strpnost. V tem trenutku odmisli vse
razlike, ki ločujejo dva naroda in dve
veri, ter poišče in poudari v človeku
tisto, kar je v njem najboljšega. Kakšno spričevalo o poganu, drugovercu
so besede: »Niti v Izraelu nisem našel
tolike vere!«
Po: Družina 1989

Po mojem skromnem mnenju
je nesodelovanje z zlom
prav tako dolžnost
kot sodelovanje z dobrim.
(Mahatma Gnadhi)

JEZUSOVA ZAPOVED LJUBEZNI

Judovski mislec Martin
Buber je takole prevedel
Jezusovo zapoved ljubezni, ki se kaže tudi v
Lukovem evangelijskem
odlomku: »Ljubi svojega bližnjega, saj
je prav takšen, kot si ti.« Dosledno
temu bi lahko dodali: Ljubi svojega
sovražnika, saj ni nič drugačen, kot
si ti. Morda je celo boljši! Jezus bi
utegnil tudi danes pri kakšnem tujcu,
poganu, »sovražniku«, najti globljo
vero, večjo ljubezen, plemenitost in
nesebičnost, kot pri članih »izvoljenega ljudstva«.
Bogdan Dolenc

Človek ne najde nikjer tišjega
in mirnejšega zavetja
kot v svoji duši ...
Zato misli že vendar na to,
da se umakneš na tiho pristavico,
ki jo nosiš v sebi!
Čim večkrat utegneš,
si privošči ta obisk
in se pomlajaj v njem.
(Mark Avrelij)

O Bog, po sklepu svoje modrosti si
na Petru zgradil svojo Cerkev in
njega postavil za voditelja drugim
apostolom. Blagoslavljaj našega
papeža Frančiška, ki si ga postavil
za Petrovega naslednika, da bo
tvojemu ljudstvu trden temelj
edinosti vere in občestva ljubezni.
Po našem Gospodu Jezus Kristusu,
tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu
Svetega Duha živi in kraljuje
vekomaj. Amen.
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NEDELJA

9. MED LETOM * Marcelin in Peter, muč. * Erazem, š.

2. 6. 2013

7.00 …
9.00 …
…
10.30 …

PRVA
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žive in rajne farane
+ Štefana, Štefanijo in Stanka VASLE
+ Ano REGORŠEK
* maš.: Janez B., Jože K.
+ Jožico MEDENJAK in Zdravka MIKEK.

slovesnost ob 1. obletnici birme

PONEDEL.
3. 6. 2013

Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
7.00 … za + Franca TERČAK in vse TERČAKOVE
… za + Marjeto PFEIFER (7. dan)
* maš.: Janez B., Jože K.

TOREK
4. 6. 2013

Peter Veronski, redovnik, mučenec * Kvirin iz Siska
19.00 … za + Terezijo ŠALAMON (obl.), Mirka, Zdravka
… za + Antona in Katico PESJAK
* maš.: Janez B., Jože K.

SREDA
5. 6. 2013

ČETRTEK
6. 6. 2013
PRVI

PETEK
7. 6. 2013
PRVI

SOBOTA

Bonifacij, škof, mučenec * Igor, knez, menih
7.00 … za + Rozalijo (obl.) in Andreja KORBER
… za + Julijana HROVAT
* maš.: Janez B., Jože K.
Norbert, škof, red. ustanovitelj * Gilbert, opat
18.30
adoracija pred Najsvetejšim
19.00 … za + Vido CVENK (obl.) in Franca
po maši: molitev za duhovne poklice
Srce Jezusovo * prvi mučenci tržaške cerkve
18.30
molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim
19.00 … za + Antona OŽIR in Mileno RIBAR
… v čast Srcu Jezusovemu
Srce Marijino * Medard, škof * Viljem Angleški

8. 6. 2013

19.00 … za + Silva CUNK in Riharda RIZMAL
… za + Petra in Vilija KAČ
* maš.: Janez B., Jože K.
Četrta izmed petih
prvih sobot - kot priprava na posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu

NEDELJA
9. 6. 2013

10. MED LETOM * Primož in Felicijan, mučenca
7.00 … za žive in rajne farane
9.00 … za + Staneta ŠTORMAN (obl.) in starše
… za + Štefanijo FUŽIR (obl.) in Franca
* maš.: Janez B., Jože K.

10.30 … v zahvalo za milosti v veroučnem letu

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo,
2. junija so
k maši ob
10.30 lepo
vabljeni vsi
lanski birmanci. Obhajali bomo obletnico birme
(2. junija 2012). Ob tej priliki naj vsak
s seboj prinese eno fotografijo ali fotokopijo fotografije posnete ob lanski
slovesnosti (ali kakšno drugo).
To nedeljo, 2. junija bo v baziliki sv.
Petra v Rimu od 17. do 18. ure molitvena ura pred Najsvetejšim, ki jo
bo vodil papež Frančišek. Adoracija
se vključuje v duhovne pobude leta
vere. Povabljeni smo, da se v duhu
pridružimo. V tem času bo tudi v naši
cerkvi izpostavljeno najsvetejše.
V četrtek, 6. junija po večerni maši bo
molitvena ura za duhovne poklice.
V petek, 7. junija ob 18.30 bo češčenje
Srca Jezusovega. Priložnost za spoved.
V nedeljo, 9. junija bo maša ob 10.30
darovana v zahvalo za veroučno leto.
Po maši bodo otroci prejeli spričevala,
priznanja in pohvale. Med mašo bo še
sprejem novih ministrantov. Prijave!
V nedeljo, 9. junija ob 17. uri bo v naši
župnijski cerkvi dekanijsko srečanje
cerkvenih otroških pevskih zborov.
OBNOVITVENA DELA

Za obnovo gorooljskih zvonov je v
minulem tednu darovalo 19 oseb.
Skupaj so prispevali 1.054 €. Hvala!

ROMANJE

V soboto, 15. junija bo
tradicionalno romanje
bolnikov, invalidov in
ostarelih na Brezje. Na
trgu pred baziliko se
bo ob petju in molitvi
rožnega venca zbiranje
pričelo ob 9. uri, slovesna romarska maša
pa bo ob 10. uri.
V organizaciji župnijske Karitas Mozirje, s sodelovanjem naše Karitas,
bo na razpolago posebni avtobusni
prevoz, spremstvo in varstvo od doma
do Brezij in nazaj. Po maši bo skupno
kosilo. Odhod avtobusa izpred cerkve
na Polzeli bo ob 7. uri. Prispevek za
kosilo in delni prevoz: 15 €. Prijave v
župnišču na Polzeli. Na razpolago so
invalidski pripomočki (vozički, palice,
bergle).
V soboto, 8. junija, na praznik Marijinega brezmadežnega Srca, bo na
Ptujski Gori 1. vseslovensko srečanje
posvečenih JMS. Ob 9.30 molitvena
ura kot prvosobotna pobožnost na
fatimski način; 10.30 kratek nagovor
o prvih sobotah in češčenju Marijinega brezmadežnega Srca; 11.00 sv.
maša, ki jo bo daroval mariborski
nadškof dr. Marjan Turnšek; 12.00
pričevanja, 12.15 litanije, 12.45 začetek družabnega srečanja.
V četrtek, 4. julija bo začetek tridnevnega škofijskega romanja v Velehrad,
Prago, Olomouc in Brno (Češka) na
slavje ob 1150 letnici prihoda svetih
bratov Cirila in Metoda na Moravsko.
Cena 189 €. S prijavami ne odlašajte!

