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BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Jaz prosim zanje.
Ne prosim za svet,
temveč za tiste,
ki si mi jih dal, ker so tvoji;
in vse moje je tvoje,
in kar je tvoje, je moje
in poveličan sem v njih.
Nisem več na svetu;
oni so na svetu,
jaz pa odhajam k tebi.
Sveti Oče, ohrani jih v svojem
imenu, ki si mi ga dal,
da bodo eno kakor midva.«
(Jn 14,9-11)

Kristjani se eno nedeljo v letu tudi
pri nedeljskem srečanju spomnimo
nadvse pomembne zadeve:
sredstev družbenega obveščanja.
Sredstva družbenega obveščanja
cenimo; do njih smo kritični;
uporabljajo naj jih brez razlike
in z enakimi možnostmi vsi,
ki v srcu dobro mislijo.
Sveti Duh, ki je Duh resnice,
in za katerega bomo
danes še posebej prosili,
naj prešinja tudi sredstva
družbenega obveščanja.

Kdor si želi globljega razumevanja
duhovnosti, mora od časa do časa
prisluhniti kašnemu govoru ali pogovoru, ki razpravlja o duhovnih rečeh.
Enemu takih nagovorov smo priče v
današnjem evangeliju. Jezus razlaga
apostolom svojo duhovnost.
Vsako pravo duhovnost sestavljata
dve prvini. Prva je lastno prizadevanje. Da bi se Bogu približal, si je človek
določil red molitve, duhovnega branja, obiskovanja cerkve, krepostnih in

spokornih del ter drugih pobožnih dati, življenje drugim jemlje; drugi
vaj, s pomočjo katerih upa, da bo uveljavlja Očetovo voljo, želi služiti,
duhovno napredoval. Drugi sestavni življenje za druge daje.
del pa je v tem, da človek prisluškuje
Po: Beseda da besedo
Božjemu klicu, da je sprejemljiv za
navdihe od zgoraj, da se da voditi
............
Božjemu Duhu, ali kot pravi Jezus v
Vsi ti so enodušno
današnjem evangeliju, da sprejema
in ohranja Očetovo besedo.
vztrajali v molitvi z
ženami in z Jezusovo
Kadar sta ta dva dela skladna in se
materjo Marijo in z
primerno dopolnjujeta, človek sme
njegovimi brati.
upati, da je njegova duhovnost na
(Apd 1,14)
pravi poti. So pa primeri, ko se nekdo
naveže na nekatere predpise ali na Mati Marija,
izreke, jih goreče in celo strastno kristjani, ki so živeli pred nami,
izpolnjuje, k temu nagovarja tudi so te postavili v središče
druge, in se pri tem sklicuje, da je svoje trdne vere.
takšna Božja volja. O takih je Jezus Njihove oči so te potrebovale.
rekel, da častijo Boga z ustnicami, V cerkvah in po domovih, na
njihovo srce pa je daleč od njega; podeželju in v mestih,
in napovedal, da bodo celo druge na vrhovih gora in po dolina,
morili, misleč, da tako služijo Bogu. v najlepših kotičkih,
Nekaj takih primerov: Judje, zvesti na najbolj slikovitih krajih
Jahveju, vodijo Jezusa v smrt; Marija, je bila kakšna kapelica, kip, slika,
zvesta Jahveju, govori: Zgodi se Božja romarski kraj ali cerkvica,
volja. – Peter ljubi Jezusa tako, da v znamenje tvoje navzočnosti in bližine.
njegovo obrambo potegne meč, Janez Mati Marija, malo smo te pozabili.
ljubi Jezusa tako, da vztraja z njim do Učenjakarji se bojijo, da bi delala
križa. – Savel iz gorečnosti do Boga senco svojemu Sinu.
kristjane preganja in jih vlači v za- Naše oči med manekenkami in
pore, Pavel iz iste gorečnosti potuje zvezdnicami,
iz dežele v deželo in oznanja evan- poslovnimi ženskami in estradnimi
gelij. – Inkvizitorji uvajajo čistost umetnicami
cerkvenega nauka z nasiljem, ječami iščejo drugačne ženske ideale.
in mučenjem, svetniki dosegajo isto Mati Marija, ostani z nami!
z molitvijo, spokornostjo in apostol- Potrebujemo te, da bi videli,
sko gorečnostjo.
kako nas obseva lepo Božje obličje,
Kako vemo, kdaj je duhovnost izna- njegov materinski nasmeh.
kažena in kdaj prava? Kdo časti Boga Mati Marija, ostani z nami!
samo z ustnicami in kdo tudi s srcem? Naše oči te iščejo, naša srca si te želijo.
Prvi uveljavlja svojo voljo, hoče vlaPo: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

24.
1 5..

NEDELJA

* 7. VELIKONOČNA * Marija, Pomočnica kristjanov

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 9.00 … za + Terezijo VASLE
POLZELA 10.30 … za + Silvo in Izidorja HRIBERNIK
25.5..

PONEDELJEK

* Beda Častitljivi, c.u. * Urban I., pp. * Gregor VII, pp.

POLZELA 19.00 … za + Marijo ULAGA
… za + Franca KOVAČA (obl.) in mamo Antonijo
26.5..

TOREK

* Filip Neri, duhovnik * Godon, opat * Lambert, škof

POLZELA 19.00 … za + Alojza LOMŠKA
27.5..

SREDA

* Alojzij Grozde, mučenec * Avguštin Canterburyjski, š.

POLZELA 19.00 … za + Janeza CVENKA ter starše CVENK in MAROVT
28.5..

ČETRTEK

* German Pariški, škof * Just Španski, škof

POLZELA 19.00 … po namenu
29.5..

PETEK

* Maksim Emonski, škof * Maksimin Trierski, škof

POLZELA 19.00 … za + Franca ŠTAHLA (obl.)
30.5..

SOBOTA

* Kancijan in drugi oglejski mučenci * Ivana Orleanska, d.

POLZELA 19.00 … za + Anico BAŠIČ
… v dober namen
… za + Marijo in Jožeta PENCELJ
31.5..

NEDELJA

* BINKOŠTI * Obiskanje D. Marije * Petrovška M. B.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 9.00 … za + Rastislava SLOKARJA (obl.)
POLZELA 10.30 … za + Ivana DOBOVIČNIKA in starše

DEVETDNEVNICA …

Zato ste vabljeni, da v teh dneh
prihajate k mašam ali doma
vztrajate in prosite za darove
Svetega Duha.
Od binkošti naprej se je torej med
kristjani uvedla navada, da če
hočemo kaj večjega izprositi ali se
duhovno pripraviti na kakšen
praznik (tudi svoj rojstni dan),
vztrajamo devet dni - v molitvi, obisku sv. maše, opravimo spoved in
podobno. Tako poznamo različne devetdnevnice: k Božjemu Usmiljenju,
k različnim svetnikom (Mariji, bl. A.
M. Slomšku, Mali Tereziji), za
različne namene (zdravje, spravo…).
Pobrskajmo malo po svojih
molitvenikih ali internetu in se
lotimo tudi kakšne devetdnevnice
za osebne, družinske, župnijske
ali svetovne probleme.

… vztrajanje v molitvi devet
zaporednih dni. Toda zakaj ravno
devet dni? Vse to izvira iz Svetega
pisma, zapisano je v 1. in 2. poglavju
Apostolskih del.
Štirideseti dan po svojem vstajenju,
na dan svojega vnebohoda, je Jezus
apostolom naročil, naj »počakajo na
Očetovo obljubo … zakaj Janez je
krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj
dneh krščeni v Svetem Duhu.« Jezusa
so poslušali in po njegovem naročilu
»stopili v gornje prostore hiše, kjer
so se zadrževali«, tam so »enodušno
vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo«. Po devetih
dneh molitve so deseti dan, torej binkoštni dan (v grščini binkošti pomeni
petdeset!), doživeli to, kar jim je
Jezus obljubil — obilno izlitje
DOBRODOŠLI V DOMAČI CERKVI
Svetega Duha ali krst v Svetem Duhu.
Ta dogodek je precej dramatično
opisan: apostoli so doživeli vihar,
nad njihovimi glavami so se pojavili
plameni, bili so v nekakšnem stanju
zamaknjenosti, omamljenosti, saj so
ljudje rekli, da so pijani. In govoriti so
začeli v različnih jezikih, tako da so
jih razumeli tujci, živeči v
Jeruzalemu. Vse skupaj je bilo tako
dramatično, da se je tisti dan
spreobrnilo tri tisoč ljudi in se dalo
krstiti. To je bila prva devetdnevnica
in očitno je bila zelo učinkovita.
Obhajamo in obnavljamo jo vsako
leto in ravnokar smo v tem času: med SKRB ZA CERKEV
vnebohodnom, ki je bil v četrtek in Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
binkoštmi naslednjo nedeljo.
Orova vas.

