
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

15. NEDELJA MED LETOM - 12. julij 2020
Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: za vse pokojne iz družine Nebec in Ogrin
Ponedeljek: 13. 7. 2020
Henrik (Hinko) II., cesar
Ob 18.30: + Štefanija in Mihael Frkal, ob rojstnem dnevu
Torek: 14. 7. 2020
Kamil de Lellis, duhovnik, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Mate Belak, 30. dan smrti
Sreda: 15. 7. 2020
Bonaventura, škof, cerkveni učitelj
Ob 7.00: v čast Materi Božji za zdravje strica Martina
Četrtek: 16. 7. 2020
Karmelska Mati Božja, Karmen
Ob 18.30: + Marija Slanc, obletna
Petek: 17. 7. 2020
Aleš, spokornik
Ob 18.30: + Andrej Omejc
Sobota: 18. 7. 2020
Elij iz Koštabone, diakon, mučenec
Ob 18.30: + starši Rigler in Lukan
16. NEDELJA MED LETOM - 19. julij 2020
Arsenij Veliki, puščavnik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + starši Stanislav in Emilija Elikan, p.n. sina Janeza z družino
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V dobro zemljo je vsejan tisti, ...



Mohorjeva družba - najstarejša slovenska knjižna
založba, je bila ustanovljena leta 1852 na pobudo bl. škofa
Antona Martina Slomška. In zakaj je tej družbi izbral za
varuha prav sv. Mohorja? Sam piše: “Kar sta Čehoslovakom
brata Ciril in Metod, to je nam Slovencem sv. Mohor. Bil je od
samega svetega Petra v našem starodavnem Ogleju za škofa posvečen in iz
Ogleja se je prisvetila Slovencem zveličavna luč svete krščanske vere ... Le v
krščanstvu cveti in zori prava osrečilna omika; zatorej je prav, da se društvo, ki
nosi in širi med Slovenci pravo omiko, po tem apostolu prave omike tudi imenuje
Društvo sv. Mohorja”. Še danes to poslanstvo vzgoje branja v domačem jeziku
vršijo Celovška, Celjska in Goriška Mohorjeva družba. Ste morda naročeni na
Mohorjanke?

K temu še Slomškova drobtinica: “Moder rodoljub jezikoslovje pazljivo
spremlja, ne zaničuje starine, pa tudi novin v svojem jeziku ne zametuje. Kadar
pišeš, naj teče tvoje pero prav po domače, v čisti slovenščini. Vedno pomni, da
si Slovenec in piši kakor pošten, omikan Slovenec”.

Zdihovanje stvarstva
(Rim 8,18-23)

Verjetno slišijo trenutno vsi ljudje, ki še
niso otopeli, kako stvarstvo zdihuje. Apostol
Pavel ni mogel niti sanjati, da bi njegov izraz
zdihovanje stvarstva enkrat postal svetovna
resničnost.

Ljudje zdihujejo, ker nam je Korona vzel
tisto, kar smo imenovali “normalnost”.

Gospodarstvo zdihuje, ker je vedno manj dela. Živali zdihujejo, ker v klavnicah tega sveta
večinoma na brutalen način umirajo. In da o morjih, polnih plastičnih delcev in
onesnaževanju narave sploh ne govorimo. Vsa bitja zdihujejo, revni in milijoni, ki zaradi
vojne ali revščine bežijo od doma. Ni nam treba črno barvati; veliko je črnega.

Številni tega najrajši ne bi slišali ali videli in načrtujejo svoj poletni dopust ali gredo brez
mask in siceršnje zaščite na proteste. Toda namerno ne videti ali ne slišati ne bo več
pomagalo. Apostol Pavel je imel prav, ko je občestvu v Rimu pisal: “Vemo, da celotno
stvarstvo vse do zdaj zdihuje” (Rim 8,22). Pavel upa na skorajšnje odrešenje iz slehernega
suženjstva in propadljivosti. Ni samoodrešenja človeka brez njegovega sostvarstva. (Rim
8,21). Na nas je, da celotnemu stvarstvu damo čutiti, da tudi njemu velja obljuba
odrešenja. Morda nam ti dopustiški meseci izostrijo sluh, da bomo slišali zdihovanje v
Duru in molu in se preizkusili v človečnosti.

In zopet lahko zdihnemo in rečemo: Ko bi bilo že tako daleč!

Vsi smo del zdihovanja; vendar mu nismo izročeni na milost in nemilost. Če nas ta čas
lahko kaj nauči, potem to: lahko storimo več za ohranitev stvarstva. Lahko se preizkusimo:
pri hrani, pri nakupovanju, pri potovanju - enostavno pri vsem, kar smo do zdaj imeli za
potrebno in pravilno. Če nas ta čas lahko kaj nauči, potem to: ne sme iti več naprej tako
kot doslej. Mišljeno je pri meni, pri nas. Starega normalno ne sme več biti; nastati mora
novo normano. “Krščanska dolžnost” je velika beseda. Če ta sploh obstaja, potem je to
ohranitev stvarstva. Natančneje: moja prijetna dolžnost je, da sebe in moj slog življenja
preverim, ali varujem Božji svet. Zaščita živali in narave je preizkus človeškega
dostojanstva in naše človečnosti - kakor nam kliče v spomin nedavno preminuli filozof
Robert Spaemann.


