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BESEDA ŽIVEGA BOGA
In poslal je pred seboj
glasnike; ti so šli in stopili
v samarijsko vas, da bi mu
pripravili prenočišče.
Pa ga niso sprejeli, ker je bil
namenjen v Jeruzalem.
Ko sta to videla učenca
Jakob in Janez, sta rekla:
»Gospod, ali hočeš,
da rečeva, naj pride ogenj
z neba in jih pokonča?«
Toda obrnil se je
in ju posvaril: »Ne vesta,
kakšnega duha sta;
Sin človekov ni prišel
življenj uničevat,
ampak reševat.«
Lk 9, 52-55)
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»Za teboj bom hodil,
kamor koli pojdeš.«
Kako pogosto se
prenaglimo in tudi
mi tako rečemo,
pa nas že prva pot,
ki ni po »naši volji«,
odvede daleč vstran ...
Gospod, pomagaj nam, da
bomo ostati zvesti na zastavljeni poti!
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Evangelist Luka nam v današnjem
odlomku predočuje tri podobe posnemanja. Jezusu slediti zato pomeni
vedeti, da tukaj nimamo poslednjega
obstanka. Niti družina niti naša hiša
nam ne ponujata gnezda, kamor bi
se lahko zalegli. Ljudje imamo Božje
jedro. To nas žene na naši poti naprej, dokler ne najdemo Boga v naši
domovini.
Druga podoba posnemanja doseže
vrhunec v Jezusovem izzivajočem
stavku: »Pusti, naj mrtvi pokopljejo
svoje mrtve!« Pokopati mrtvega očeta, to je bila v Izraelu sveta dolžnost.
Jezus zagotovo noče pozivati k temu,

da bi se tej dolžnosti odtegnili. Njegova beseda je mišljena nazorno.
Veliko ljudi ne najde svoje lastne
poti, poti, ki jim jo je namenil Bog,
ker so še preveč odvisni od svojega
očeta. Svojega očeta še niso pokopali.
Še vedno jih oblikuje. Hoditi po poti
posnemanja pomeni osvoboditi se
vseh družinskih vezi. Božje kraljestvo je pomembnejše kakor odnos z
očetom. Če vlada v človekovem srcu
Bog, potem ne gre več za to, da bi
izpolnjevali pričakovanja svojega
zemeljskega očeta. Jezusova pot vodi
v prostost.
S tretjo podobo nima pred očmi le
učencev Jezusovega časa, temveč tudi
nas kristjane. Mnogi bi radi hodili po
poti, ki so jo v srcih spoznali za svojo.
V svoji notranjosti bi radi sledili Jezusovemu glasu. Toda še prej se hočejo
posloviti od svoje družine. Vsem bi
radi pojasnili svojo pot. In morda bi
radi, da jo vsi odobrijo. Toda Jezus
zopet z radikalnim rekom vabi k temu, da bi sledili notranjemu klicu,
ne da bi škilili na desno ali levo, ne
da bi se zavarovali in dosegli soglasje
svojega sorodstva in prijateljev. Če
se mi v srcu odpre, kdo je Jezus in
kam bi me rad privedel, potem mu
moram slediti, ne da bi se oziral
nazaj. Božje kraljestvo odpira naš
pogled naprej.
Po: A. Grünu

Človek ne najde nikjer tišjega in
mirnejšega zavetja kot v svoji duši …
Zato misli na to, da se umakneš na
tiho pristavico, ki jo nosiš v sebi!

LJUBEZEN

Ljubezen vedno
dokažemo z dejanji.
Če pravimo, da
nekoga ljubimo, pa
nikoli tega ne pokažemo tako, da bi
mu ugodili, sploh
ne gre za ljubezen. Če res ljubimo Jezusa, bomo želeli delati, kar njemu
ugaja. Na nek način mu bomo pokorni.
Danes ima beseda pokorščina precej
negativen prizvok. Lahko bi si kdo
predstavljal Jezusa kot diktatorja,
ki nam hoče vzeti svobodo in nas
prisiliti, da ga ubogamo. A Jezus sploh
ni tak, in tudi s svojimi prvimi učenci
gotovo ni ravnal tako. Hoče, da se
postavimo na lastne noge in sami
spoznamo, kaj pomeni hoditi za njim.
Biti Jezusov učenec pa ni bilo lahko
ne za prve kristjane ne za nas danes.
Če se res odločimo, da bomo hodili z
njim, bomo morda morali spremeniti
marsikaj v svojem načinu življenja.
Zato tudi mnogi pravijo, da je biti Jezusov učenec pretežko in prenehajo
hoditi za njim. A po drugi strani je
hoja za njim nujno nekaj zahtevnega.
Včasih smo v skušnjavi, da bi se nam
zdelo, kako Bogu naredimo veliko
uslugo, ko pridemo k njemu. Mislimo,
da lahko pridemo pod svojimi lastnimi pogoji, zahtevamo od njega, da
počisti ves nered v našem življenju
– in mu nato ne dovolimo, da bi deloval v nas, kot on hoče. Od vsega začetka se moramo zavedati, da je Bog
– in kot Bog ima besedo On.
Po: D. Watsonu
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13. MED LETOM * Prvi mučenci rimske Cerkve

ps 1

7.00 … za žive in rajne farane
10.00 … za + Ožbalta DROBNAK, ostale DROBNAKOVE
… za + Janeza in vse CVENKOVE
* m.: Janez B., Jože K.

PONEDEL.
1. 7. 2013

TOREK
2. 7. 2013

SREDA
3. 7. 2013

ČETRTEK
4. 7. 2013

PRVI

PETEK
5. 7. 2013

PRVI

SOBOTA
6. 7. 2013

PRVA

Oliver Plunkert, škof, muč. * Estera, svetopis.žena
7.00 … za + Marijo JOŠOVC
… za + Marijo NOVAK

* maš.: Janez B., Jože K.

Ptujskogorska Mati božja * Evgenija Joubert, red.
19.00 … za + Ivana ČETINA (obl) in sorodnike
… za + Alojzijo ŠALAMON (7. dan)
… za + Ivanko PIREC (30. dan)
* maš.: J. B., J. R., J. K.
Tomaž, ap. * Helidor, menih, škof * Anatolij, škof
7.00 … za + Ljudmilo in Alojza HOJNIK (obl.)
… za + Marijo RANČIGAJ (8. dan) * m.: Janez B., Jože K.
Urh (Ulrik, Uroš), škof * Elizabeta Portugalska
18.30
adoracija pred Najsvetejšim
19.00 … za + Toneta, Pavla in Marijo PRISLAN
… za + Marijo VREČKO (30. dan) * m.: Janez B., Jože K.
... po maši molitev za duhovne poklice
Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
18.30 ... molitev pred Najsvetejšim, spoved, blagoslov
19.00 … za + Roka SVATINA (obl.)
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: Janez B., Jože K.
Marija Goretti, devica, mučenka * Marija Terezija Led.
19.00 … za + Marijo STROPNIK (obl.)
… za + Draga PFEIFER (obl.)

* maš.: Janez B., Jože K.

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

NEDELJA
7. 7. 2013

PRVA

14. MED LETOM * SLOVENCEV PO SVETU

ps 2

7.00 … za žive in rajne farane
10.00 … za + Ivana ŽOLNIR (obl.) in Tilčko
… za + Heleno HROVAT (obl.)
* maš.: Janez B., Jože K.

OBVESTILA - VABILA

V četrtek, 4. julija odhaja s škofom
Stanislavom Lipovškom na tridnevno, zgodovinsko, ekumensko romanje
na Češko (Velehrad in druga mesta)
tudi nekaj naših faranov. Prijetno pot
in obilo bogatih duhovnih doživetij!
V četrtek, 4. julija po večerni maši bo
molitev za duhovne poklice. V mesecu,
ko se po mnogih župnijah veselijo
novih maš in bomo v naši župniji obhajali 60-letnico in 40-letnico duhovništva, bo molitev za mlade, ki naj
bi se odločali za duhovništvo ali redovništvo še posebej na mestu. Lepo
vabljeni!
V petek, 5. julija ob 18.30 bo pred
izpostavljenim Najsvetejšim molitev
v čast Srcu Jezusovemu. Priložnost
tudi za sveto spoved.
7. julija je nedelja Slovencev po svetu.
Slovenci po svetu so narodno romanje
vere in upanja za Cerkev na Slovenskem. Lahko pa postane tudi romanje
zapravljenih priložnosti za evangelij.
Dom je svetišče in delavnica obenem.
Dom je prostor veselja
in smeha, pa tudi gorja
in žalosti. Doma ni brez
materinskega in očetovskega srca, brez trdnega
in močnega zaupanja.
(Stanko Cajnkar)

OBNOVITVENA DELA

Za obnovo gorooljskih zvonov so v
minulem tednu darovale še 4 osebe.
Skupaj so prispevale 346 €. Hvala!

APOSTOLAT MOLITVE

JULIJ
Splošni: Da bi Svetovni
dan mladih v Braziliji
spodbudil vse mlade
kristjane, da postanejo
učenci in misijonarji evangelija.
Misijonski: Da bi po vsej Aziji bila
oznanjevalcem evangelija vrata odprta.
Slovenski: Da bi bilo očetovstvo in
materinstvo v naši javnosti – politiki,
družbi, medijih – primerno ovrednoteno in prikazovano kot nenadomestljiva vrednota za obstanek našega
naroda.
POČITNIŠKE DEJAVNOSTI

V Novem kloštru v Založah bo od 2.
do 9. julija druženje mladih z delavnicami: Medkulturna kreativnost v
kuhinji. Gre za izmenjavo izkušenj in
idej z mladimi iz Španije. Gostinstvo
bo prikazano kot oblika kreativnosti.
Informacije in prijave: 01 427 57 77
ali 040 175 403. Pokličite!
Letošnji oratorij za otroke od 1. do 7.
raz. se bo pričel 16. julija in zaključil
na god sv. Marjete, 20. julija. Prosimo
za čimprejšnje prijave! V župnišču.
Poletna tedna za mlade od 15. do 29.
leta starosti v Taizeju bodo letos od 3.
do 12. avgusta in od 10. do 19. avgusta. Ta tedna v Franciji zaznamujejo
preprostost, prijateljstvo, veselje in
druženje z mladimi iz najrazličnejših
dežel sveta, pesem, molitev, tišina …
Natančnejše informacije in prijave
na www.društvo-skam.si.

