GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

19. NEDELJA MED LETOM - 9. avgust 2020
Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), mučenka, sozavetnica Evrope
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Marjan Zrimšek, ob rojstnem dnevu
Ponedeljek: 10. 8. 2020
Lovrenc, diakon, mučenec
Ob 18.30: + Mate Belak, po namenu tašče Danijele
Torek: 11. 8. 2020
Klara (Jasna), devica, redovna ustanoviteljica
Ob 18.30: + Tatjana Križman, po namenu Matjaža Okorna
Sreda: 12. 8. 2020
Ivana Šantalska, vdova, redovnica
Ob 7.00: + Mirko Koprek
Četrtek: 13. 8. 2020
Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca
Ob 18.30: + Mate Belak, po namenu hčere Damjane z možem
Petek: 14. 8. 2020
Maksimiljan Kolbe, duhovnik, mučenec
Ob 18.30: v čast Materi Božji, da ostanemo zdravi
Sobota: 15. 8. 2020
MARIJINO VNEBOVZETJE - veliki šmaren - državni praznik
Ob 8.00: + starši Pavel in Ana Zrnec ter brat Marjan, p.n. sina Jožeta z družino
Ob 10.00: + Jože Erklavec, +duhovnika-kanonika Franc in Tine
ter + starši Erklavec in Žitnik
20. NEDELJA MED LETOM - 16. avgust 2020
Rok, romar, spokornik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + starši Mencin ter + sestri Zala in Marija
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OZNANILA
Od 9. - 16. avgusta 2020
Potem ko je Kristus Pavla poklical k sebi, je takratni preganjalec
kristjanov zapustil judovsko bogoslužno skupnost. Toda svoje judovske
brate in sestre, “ki so moji rojaki po mesu”, še vedno ljubi. S spoštovanjem
govori o njih; so sinovi in hčere Boga, ki jim je dal svojo zakonodajo. In
pred vsem: iz njihove sredine izhaja Jezus Kristus. Noben narod ni bil tako
dobro pripravljen na Božje odrešenje kot Izraelci. In vendar se jim zdi
težje kot poganom spoznati odrešenje, se čudi Pavel in kasneje poskuša
najti razlago za ta paradoks: Izraelu, sklepa, ni šlo za pravičnost iz vere,
ampak za pravičnost iz del.
Pavla to zelo boli. Kajti kdor ljubi, bi rad ljubljene popeljal na dobre
poti. Kljub vsemu naporu zadene na svoje meje in gre do skrajnosti:
ponudi svoje lastno odrešenje, da bi pridobil svoje judovske rojake za
Kristusa. Da je mislil resno, bo kasneje potrdil s svojo mučeniško smrtjo
za Kristusa. Umreti za resnico, darovati svoje življenje za soljudi, je takšna
absolutna ljubezen možna v 20. ali 21. stoletju?
Da. To dokazuje današnja slavljenka, judovska filozofinja Edith Stein.
Postala je katoličanka in redovnica karmeličanka. 9. avgusta 1942 jo je
gestapo z mnogimi drugimi žrtvami zadušil v plinski
celici zloglasnega Auschwitza. Ko so jo skupaj z njeno
sestro Rozo prijeli v samostanu Echt na
Nizozemskem, naj bi 51 letnica svoji sestri dejala: “Pa
pojdiva za naš narod!” Ko je slutila skorajšnjo smrt,
je v oporoki med drugim zapisala, da sprejema smrt
v popolni predanosti Njegovi sveti volji “ ... in za vse,
ki mi jih je Bog dal: da se nihče od njih ne izgubi.”
Tudi Pavel je hotel, da se nihče ne izgubi. 1900 let
pozneje Edith Stein. 14. 8. 1941 Maksimilijan Kolbe.
In danes mi? Ljubimo svoje rojake tako, da smo se
pripravljeni z žrtvami - molitvami - zavzeti za njihovo
odrešenje, da se nihče od njih ne izgubi?

V soboto, 15. avgusta, je zapovedan praznik Marijinega vnebovzetja
ali veliki šmaren. Obhajali ga bomo po nedeljskem urniku maš, torej ob osmi
in deseti uri. Zopet bomo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji.
Že danes objavljamo urnik verouka 2020/2021. Je isti kot lanski, saj ga
načeloma ne spreminjamo, ker bi radi staršem olajšali usklajevanje verouka
z drugimi pošolskimi dejavnostmi njihov otrok.
Ponedeljek:

16.00 - 3. razred (prvoobhajanci)
17.00 - 4. razred

Torek:

16.00 - 1. razred (s. Francka)
16.00 - 7. razred
17.00 - 2. razred (s. Francka)
17.00 - 8. razred

Četrtek:

16.00 - 5. razred
17.00 - 6. razred

Petek:

16.00 - 9. razred (birmanci)

6./9. avgust 1945: atomski bombi
uničili Hiroshimo in Nagasaki
Pred 75 leti sta prvič in upajmo zadnjič padli atomski bombi. Prva je zadela Hiroshimo okoli 70.000 ljudi je umrlo takoj, več tisoč še nekaj dni kasneje. Še leta kasneje so preživeli
trpeli posledice sevanja: opekline, krvnega raka, pa tudi depresije in občutke krivde, ker
so preživeli. Da trpljenja ostalega stvarstva ne omenimo! Druga atomska bomba je padla
na današnji dan pred 75. leti na Nagasaki. Približno 22.000 ljudi je izgubilo življenje takoj,
drugih 39.000 v naslednjih štirih mesecih. In preživele obeh napadadov, ki so jih imenovali
Hibakusha, je japonska družba drugič naredila za žrtve: niso dobili dela, niso našli
sozakonca, celo njihovi otroci so bili diskriminirani iz strahu, da bi s svojimi boleznimi lahko
bili kužni. Nihče dolgo ni hotel prisluhniti njihovim zgodbam.
Toda zdaj, ko so mnogi ostareli in bo z njimi umrl tudi spomin na grozovite dogodke
6. avgusta, je mesto Hiroshima začela projekt, s katerim bi Hibakusha dobili
takoimenovane “naslednike”: mlajše prostovoljce, ki poslušajo in naprej pripovedujejo
njihove zgodbe. Samo Zgodovinske knjige ne odtehtajo osebnega občutja.
Pripovedovati o trpljenju in smrti, da bi živjenje dobilo novo možnost, to so si upali tudi
apostoli. In ker so mnoge zgodbe hoteli slišati in naprej pripovedovati, je prišlo sporočilo
o smrti in vstajenju zgodovinskega Jezusa iz daljnjega Vzhoda do nas. Spominjanje
pomaga zdráviti - in preprečuje upajmo ponavljanje starih, grenkih napak. Z istim razlogom
bi morali tudi naši otroci poznati in naprej pripovedovati zgodbe slovenske zgodovine!

Marijino vnebovzetje
Praznik je napolnjen z upanjem,
izhajajoč iz središčne praznične misli,
da se je na Mariji kot prvi na
neprekosljiv način uresničila Božja
milost. Kot prvi, se pravi, kar je Marija
doživela, kar ji je bilo podarjeno, na to
smemo upati tudi mi.
To misel zasidra Pavel v 1. pismu
Korinčanom (2. praznično berilo) v
Jezusu Kristusu: On je smrtnost vzel
nase in jo premagal v novo življenje
kot “prvenec tistih, ki so zaspali”. Drugi mi - mu bomo na tej poti sledili. Iz
smrti v življenje. Ali je možno še več
upati? Obstaja še večje upanje?
Marijina hvalnica v evangeliju usmerja pogled na zemljo. Hvali Božje delovanje
na svetu in povezuje nebesa in zemljo. Pesem ne zanika bede sveta, vendar Marija ne
ostaja pri tem. Z revolucionarno močjo vere poje Bogu, ki bo te razmere spremenil.
Že večkrat navajani Dietrich Bonhoeffer k temu zapiše: Ta pesem je strastna,
neukročenaa, lahko rečem skoraj revolucionarna pesem, ki je bila sploh kdaj zapeta. To ni mila,
nežna, zasanjana Marija, kakršno vidimo na slikah, ampak je strastna, privlačna, ponosna,
navdušujoča Marija, ki tukaj govori.” Vendar ta preobrat se ne zgodi s silo, ampak z
rojstvom otroka. In mama tega otroka je mladenka iz zadnjega kotička rimskega
svetovnega imperija. Magnifikat povezuje nebesa in zemljo. Zaradi tega tako dobro
paše k prazničnemu dnevu, ko je Marija s telesom in dušo vzeta v nebesa. Kajti tudi
ta praznik povezuje nebesa in zemljo.
Marijino vnebovzetje - praznik poln upanja z besedili polnimi upanja. Pa to velja
tudi za prvo berilo iz Janezovega Razodetja? Njegove besede zvenijo bojevito: vpitje
od bolečin; napadalen zmaj, ki smrtno ogroža novorojenega otroka. Besede upanja?
Na vsak način, kajti besede upanja ne smejo - podobno kot v magnifikatu zamolčati temnega in slabega, trpljenja in strahu. Drugače besedam upanja ne
moremo verjeti. Janezovo Razodetje se nanaša na ljudi, ki jih rimska država kruto
preganja. Besede upanja tega ne smejo ignorirati, ampak hočejo skoz bolečino in
strah razširiti upanje. Ker ne zmaguje zlo, ampak žena in otrok, ki sta povezana z
Marijo, Kraljico nebes, in njenim sinom Jezusom. Žena in otrok zmagujeta s križnim
kopjem v roki, zmaj se valja na tleh.
Morda je največja obljuba upanja tega prazničnega dneva prav ta, da bo
zlo enkrat za vselej premagano in bo Bog slavil večno zmago.

