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7. VELIKONOČNA NEDELJA - 24. maj 2020
Marija Pomočnica kristjanov - Marija Pomagaj
Nedelja sredstev družbenega obveščanja
Ob 8.00: + Fanika Popit in vsi pokojni iz družine Zupančič
Ob 10.00:  za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 25. 5. 2020
Beda Častitljivi, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Franc Zupan in + njegovi starši
Torek: 26. 5. 2020
Filip Neri, duhovnik
Ob 18.30: + Anton in Jožefa Barborič
Sreda: 27. 5. 2020
Alojzij Grozde, mučenec
Ob 18.30: + Alojz Dremelj, obletna
Četrtek: 28. 5. 2020
German Pariški, škof
Ob 18.30: + Frančišek Majerič, 7. dan pogreba
Petek: 29. 5. 2020
Maksim Emonski, škof
Ob 18.30: + Franc Jager, obletna
Sobota: 30. 5. 2020
Kancijan in drugi oglejski mučenci
Ob 18.30: + Ivanka Perme, ob rojstnem dnevu
BINKOŠTI - 31. maj 2020
Obiskanje Device Marije - sklep šmarnic
Ob 8.00: + Irena Jager, ob rojstnem dnevu, p. n. Robija Berdena z družino
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 24. do 31. maja 2020

Blagor tistim, ki trpijo s Kristusom



 Danes popoldne ob 15. uri bo na Rakovniku romarski shod ob prazniku Marije
Pomočnice kristjanov. Slovesno bogoslužje v cerkvi ob somaševanju duhovnikov vodil
novi stiški opat, pater mag. Maksimiljan File. Vabljeni ob upoštevanju navodil in priporočil,
ki veljajo v času epidemije koronavirusa.

 V ponedeljek, 25. maja, vabim po šmarnicah starše letošnjih prvoobhajancev na
srečanje. Pogovorili se bomo o prazniku prvega obhajila vaših otrok. Petnajst jih je.
Odsvetujejo nam, da bi to slovesnost preložili na jesen, še posebej, če se bodo uresničile
napovedi ponovnega vala širjenja virusa. Menim, da bi bila najbolj primerna zadnja nedelja
v juniju. Sicer pa boste tudi starši imeli besedo in povedali, koliko ste pripravljeni tudi
sodelovati pri pripravi otrok na vaš skupni praznik, toliko bolj zaradi trimesečne prekinitve
verouka. K šmarnicam naj hodijo prvoobhajanci, saj je v cerkvi vsak dan dovolj prostora,
da držimo fizično razdaljo, treba bo jim pomeriti tudi obleke in prilagoditi njihovi velikosti.

 Župnijski praznik - farni dan, ki je bil načrtovan za nedeljo, 7. junija, žal letos zaradi
koronavirusa odpade. Prišli bi tudi bratje Smrtnik s Koroškega s svojimi družinami, da bi
peli pri maši in zunaj na pikniku.

 Tudi glede Oratorija 2020 še ni jasno, ali ga bomo lahko izvedli ali ne. Predviden je
bil od ponedeljka, 29. junija do sobote, 4. julija. Resnično, veliko lepega bomo morali
žrtvovati, a v tem trenutku je najbolj pomembno, da smo in ostanemo zdravi in vsem zgled
poslušnosti.
Koronavirus gotovo ni Božja volja za nas, je pa lahko namig, da skušamo prisluhniti, kaj
nam s to kugo Bog hoče povedati in morda spodbuditi k bolj zavzetemu krščanstvu - pri
bogoslužju in v vsakodnevnem življenju. Ne samo jaz, župniki nasploh opažamo, da se
po sproščanju ukrepov župljani ne vračajo v cerkve k maši in sicer k bogoslužju, kakor
pričakujemo. Dane olajšave s strani naših škofov gotovo več ne veljajo za zdrave vernike,
in Jezus tudi ni virtualna oseba, njegova evharistična daritev ni virtualni dogodek. V naši
cerkvi je poskrbljeno za varnost pred okužbo, če se bo le vsak od nas odgovorno obnašal.
Zato vas na tem mestu v Jezusovem imenu vabim, da iz nedelje v nedeljo zopet polnite
našo cerkev in oživljate srečanja v našem domu. Pri tem pa vztrajajmo v molitvi, da bi bili
rešeni te bolezni, doma v Sloveniji in po vsem svetu, da bi zdravstveni delavci lahko
pomagali obolelim s koronavirusom, da bi raziskovalcem uspelo - po navdihu Svetega
Duha - odkriti učinkovito zdravilo, da bi vlade držav - smemo moliti posebej za našo vlado -
uspevale odpravljati posledice te koronakrize in da bi prebivalci držav v nastalih razmerah
bili resnicoljubni, pravični, hvaležni in velikodušni.

Sam internet ni zdrav človeški razum. Človeški razum je zdrav, kadar
dvomi tudi sam vase. In ne prezre vira vse resnice: Boga. K njemu in
njegovi resnici pridemo, če po tem hrepenimo. Nihče razen Boga ne
poseduje resnice. In modri vedo, da si jo morajo od Njega izprositi:
“Pošlji svojo luč in svojo resnico, ti naj me vodita”
(Psalm 43,3).

Potrebujemo Duha
V petek po Kristusovem vnebohodu se začne
devetdnevna molitev za Svetega Duha. Brez
njega ne moremo biti Jezusova Cerkev,
nikakor ne v tem zmedenem svetu. On je
Božja domišljija, ki navdihuje, oživlja,
spodbuja, požge ovire. Pomaga razlikovati
nagibe srca in razuma, tehtati motive in
preference. Priganja k jasnosti in resnici.
Kot takšen pa je nevaren: Kdor bi rad, da vse
ostane pri starem, ne sme prositi za Svetega
Duha. Na to napeljuje Sveto pismo. Tam

srečamo Svetega Duha v “podobi goloba”, a veliko pogosteje se pojavlja kot
šumeči vihar, kot ogenj, kot gonilna sila v neznano, kot spodbujevalec k
tveganju popolnoma novega: enostvano poskusiti brez prognoze o izidu.
Samo tako je evangelij prišel v Evropo, samo tako k poganom, samo tako k
nam. Zadel je svet v živo, ga spremenil: navdušujoče Novo je postalo
oblikovalno in tudi navada. Prekucijsko sporočilo o Božji bližini v Jezusu se je
odelo v praznične običaje, njihov globok in nekdaj revolucionaren pomen jih
le malo razume. Duh, ki vse spreminja, iz običajev več ne govori jasno in
razumljivo. Njegova izzivalna moč je oslabljena. Vzrok gotovo ni Duh!
Kjer Sveto pismo govori o Svetem Duhu, gre večinoma za presenetljive
izkušnje. Prvotna omemba ga vidi na začetku stvarjenja lebdeti nad vodami.
Oblikuje in daje polet “motečim” prerokom. Ne išče harmonije, ampak
resnicoljubnost. Nagiba kralje, kakor Davida in Salomona, k pravičnemu
vladanju. Ne drži z oblastjo, ampak jo naredi za služabnico pravičnosti. Učitelje
modrosti usposobi za dialog z vodilnimi filozofi in misleci. Ne izgublja se v
teoriji, ampak hoče razumno, premišljeno prakso. Pobožne meče iz utečenih
kolesnic in preverja nihove obrede. Božji môči daje prosti tek. Je tako rekoč
“Sveta Nezadovoljnost”.
Kdor prosi za Svetega Duha, za njegove sedmere darove, mora računati s tem,
da se bo okužil s to “Sveto Nezadovoljnostjo”. Kdor je kristjan in se resnično
drži Kristusa, tega mora “Sveta Nezadovoljnost” mučiti s stanjem tega sveta,
te Cerkve, lastnega življenja.
Pridi, Sveti Duh, ne pusti nas pri miru, četudi si tega na tihem želimo. Poženi
nas iz idile vonjav kadila in svetlobe sveč, da bi evangelij ponesli v svet.
Odvzemi nam samoumevnost cerkvenosti, da bi z vsemi močmi iskali Božje
kraljestvo. Pridi, dotakni se nas, okuži nas, ti “Sveta Nezadovoljnost”.


