
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

13. NEDELJA MED LETOM - 28. junij 2020
Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, mučenec
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Martin Štrumbelj, obletna in + starši Nardin
Ponedeljek: 29. 6. 2020
Peter in Pavel, apostola
Ob 10.00: + Jože Levstek, po namenu družine Ivanc iz Dvorske vasi
Ob 18.30: + Peter Goli, ob godu
Torek: 30. 6. 2020
Prvi mučenci rimske Cerkve
Ob 18.30: 
Sreda: 1. julij 2020
Estera, svetopisemska žena
Ob 7.00: + Vladislav Dovč, po namenu Alojza in Vere Jager
Četrtek: 2. 7. 2020
Ptujskogorska Mati Božja
Ob 18.30: 
Petek: 3. 7. 2020
Tomaž, apostol - prvi petek
Ob 18.30: + Franc Švigelj, obletna
Sobota: 4. 7. 2020
Urh (Urlik, Uroš), škof; Elizabeta Portugalska, kraljica - prva sobota
Ob 18.30: 
14. NEDELJA MED LETOM - 5. julij 2020
CIRIL IN METOD, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
Nedelja Slovencev po svetu
Ob 8.00: + Marija Šparovec, obletna in + starši Šparovec
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 28. junija do 5. julija 2020

V hoji za Jezusom noben napor ni izgubljen, zato
hodi naprej!

13. nedelja med letom je sredi med
praznikom rojstva Janeza Krstnika (24.6.)
in praznikom apostolov Petra in Pavla
(29.6.). Trije vzori, ki so korenito živeli, kar
Jezus v današnjem evangeliju (Mt 10,37-
42) zahteva: da vzamemo svoj križ in zvesto
hodimo za Njim, da lastnega življenja
zaradi Njega ne cenimo bolj od življenja, ki
nam ga On obljublja; ne da bi hotel, Jezus
nujno izziva razdore z zahtevami izbire, ki
jo terja. Družinske vezi, ki so seveda upravičene, lahko postanejo ovire na
poti tistih, ki dosledno hodijo za Jezusom. Nisem niti Janez Krstnik niti
Peter ali Pavel. Jezus postavi vrednostno lestvico visoko, zelo visoko, zame
previsoko.

Pri tem pa trije imenovani vzori v hoji za Jezusom nikakor niso bili
brezmadežni junaki. Janez je v ječi podvomil, če je Jezus resnično Mesija-
Odrešenik; Peter je Jezusa zatajil; Pavel je preganjal prve kristjane. Jezus
je Janezu na njegov dvom odgovoril, Petru odpustil in Pavla lastnoročno
vodil k spreobrnjenju. Če v hoji za Jezusom vedno znova padam, pa lahko
tudi jaz: Jezusa poslušam, ga prosim odpuščanja in se mu pustim voditi.
Potem bom tudi jaz v hoji za Jezusom lahko presenečen in začuden.

Kdor sprejme Jezusove učence, ta pravzaprav sreča Jezusa in končno
Očeta, ki ga je poslal. Sprejeti ne pomeni zgolj gostoljubno ponuditi
prenočišče, ampak v veri sprejeti njihovo oznanilo. Zaradi tega so
upravičeno postavljeni na raven “prerokov” in “pravičnih”. Na kateri
stopnji so že z njimi, vendarle ostajajo “mali” - otroci enega nebeškega
Očeta. In kdor jim ponudi še tako neznatno pomoč, “ne bo izgubil plačila”.



 Jutri, 29. junija, praznujemo apostola Petra in Pavla. V pogledu na njiju spoznavamo
širino krščanstva, ki odpira življenjski prostor edinosti v različnosti. Prvi papež in prvi
misijonar sta vzornika zvestobe svojemu Učitelju in zavetnika krščanske edinosti. Naj
bosta priprošnjika naših novomašnikov in vseh duhovnikov, ki ta dan obhajajo različne
obletnice duhovniškega posvečenja. Sveta maša bo na Rudniku dopoldne ob 10. uri
in zvečer ob 18.30. Nabirko tega dneva, tako imenovani Petrov novčič, oddamo na škofijo
za vzdrževanje vatikanske Cerkve. Hvala za Vaš dar.

 V četrtek pred prvim petkom ob 17.30 lepo vabljeni k molitveni uri za duhovne
poklice. Spričo zaskrbljujočega pomanjkanja duhovnikov in redovnikov je gotovo eno: da
Bog še vedno kliče in da Jezusovo naročilo, naj ga prosimo, da pošlje nove delavce, traja.
Molimo torej za verne družine, da bodo odprte za življenje in Božji klic v njihovi družini, in
za pogum fantom in dekletom, da odgovorijo, ko se bodo čutili poklicane.

 Na prvi petek dopoldne bom obiskoval naše bolnike na njihovih domovih, da bi v
zakramentih izkusili Božjo bližino, ki ozdravlja in tolaži. Vas pa vabim k večerni maši, da
skupno počastimo Jezusovo Srce in mu posvetimo svoja srca, da bi Ga z obnovljeno
zvestobo posnemali v ljubezni.

 Prva sobota nas spomni, da se zopet izročimo Marijinemu brezmadežnemu Srcu in
več molimo za svetost duhovnikov.

 Prihodnja nedelja je prva v mesecu juliju, zato bo po obeh mašah ofer za vračilo
posojila za naš pastorani dom. Hkrati opremljamo zgornjo dvorano in bivanjski prostor.
Verjamem, da si tudi Vi želite, da ta naš dom čimprej dokončamo in izplačamo. Tako
smem računati na Vašo razumevajočo darežljivost in sem Vam hvaležen.

 Naslednjo nedeljo, na god slovanskih apostolov Cirila in Metoda, bomo obhajali
Nedeljo Slovencev po svetu. Daje nam lepo priložnost, da se na novo povežemo z
rojaki, saj z njimi tvorimo skupni slovenski prostor in eno domovino. Cenimo njihov
nepogrešljivi delež pričevanja za slovenstvo in vero sredi tujega sveta.

Ker živim, zapuščam sledi,
postanem kriv. Vendar bom
pazljivo živel. Poslušal Božjo
besedo. Čutil s soljudmi.
Varoval stvarstvo. Bedel nad
seboj. Tudi to je življenje.
Boljše življenje.

Ne zapuščaj poti!
To je lahko koristen napotek, da ne
zaidem v nevarnost, na primer v
močvirje ali padem v prepad. Ne
zapuščaj poti - to je lahko tudi nujna
prošnja, da na robu poti ne pohodim
rastlin ali ponevedoma poteptam
majhnih živali. Kar je smiselno na

stvarnih poteh in morda nujno, velja tudi za pot življenja: da uhojene poti
ne zapustim? Poti, ki mi jo je speljal dom ali prijatelji? Kaj porečemo?
Poglejmo na življenjsko pot apostolov. Večidel so bili ribiči, kakor so bili
ribiči njihovi očetje. Toda Jezus jih pokliče, da iz svojega dosedanjega
življenja gredo za njim. Korenit prelom. In vzpodbuda, da uhojeno pot
zapustim, če imam za potrebno. Ali če bom poklican. Gotovo ne tako
enoumno, kakor je Jezus poklical apostole. Toda Jezus tudi še danes kliče
ljudi v svojo službo, ki lahko zelo različno izgleda.

Pričevati


