GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

2. NEDELJA MED LETOM - 17. januar 2021
Nedelja verskega tiska; Anton (Zvonko), puščavnik, opat
Ob 8.00: ob godu Neže za zdravje, Božje varstvo in blagoslov v družini Berden
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 18. 1. 2021
Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka
Začetek Tedna molitve za edinost kristjanov
Ob 18.30: + Ciril Gregorič, po namenu vnukinje Tine z družino
Torek: 19. 1. 2021
Božji služabnik Friderik Irenej Baraga
Ob 18.30: + Tatjana Križman, po namenu sestre in bratov
Sreda: 20. 1. 2021
Fabijan, papež, mučenec in Sebastijan (Boštjan), mučenec
Ob 18.30: + Angelca Petrič, obletna
Četrtek: 21. 1. 2021
Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka
Ob 18.30: + nadškof Alojz Uran, ob rojstnem dnevu
Petek: 22. 1. 2021
Vincencij (Vinko), diakon, mučenec
Ob 18.30: + Tone Pirnat, ob rojstnem dnevu
Sobota: 23. 1. 2021
Zaroka Marije in Jožefa
Ob 18.30: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu vnuka Andreja z družino
3. NEDELJA MED LETOM - 24. januar 2021
Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj; Spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 8.00: + Frančiška Zupančič, obletna
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 17. do 24. januarja 2021

“Vaše telo je
tempelj Svetega Duha”
Skrb za dušo mora biti tudi skrb za telo.
Kajti telo je tempelj Svetega Duha. (1 Kor
6,13c-15a.17-20). Jezus je nežno ravnal z
bolniki. Dotikal se jih je, in dovolil, da so se ga
dotikali. Premostil je razdaljo in se jim
približal. Kako slabo bi bilo, če bi duhovnik bil
zgolj delivec zakramenta bolniškega
maziljenja, breztelesni dušebrižnik!
Bolniški strežnik in župnik Heinrich Pera
(1938-2004), ki je v takratni Nemčiji
pripravljal pot hospicu, je dejal: “Najprej postlati, potem moliti”. Skrb za
telo omogoča skrb za dušo. Najprej se je treba bojevati z bolečino. Dati
jesti. Zaznati potrebe, jih vzeti resno in zadovoljiti. “Molitvi ne dajemo
prednosti”, pa je rekel sv. Benedikt. Tudi želja po zadovoljitvi osnovnih
potreb lahko postane molitev. Izčrpano telo lahko postane tožba in krik
po Bogu. Vera je telesna.
Bolniško maziljenje je čudovit zakrament, kakor maziljenja nasploh,
ker so telesna. Z dotikom neke osebe se dotaknem njene zgodovine, njene
istovetnosti. Prej se je mazililo tudi oči, ušesa, nos, usta in noge. To je
zgovornejše kot sedanje skrajšano maziljenje čela in rok. Da ne govorimo
o maziljenju pod covid-pogoji.
Sv. Pavel govori o telesu. Za telo uporabi besedo, ki pomeni telo in tudi
osebo. Ta dva sta soodvisna. Kar živim, živim v svojem telesu in skozi
telo. Po telesu sem tukaj, srečujem se z očmi, držo, glasom. To je samo
moje telo. Moje telo in moje življenje sta neločljivo eno. In čeprav se moje
telo vse življenje spreminja, se mene lahko vedno spozna.

O tem telesu Pavel pravi, da je tempelj Svetega Duha. To krhko telo, ki
se stara! Grški pojem tempelj izhaja iz glagola bivati. Tempelj je Božje
bivališče. Kazal naj bi, kako čudovit in veličasten je Bog. Seveda lahko
delam na svojem telesu, na primer grem v fitness studio, se zdravo
prehranjujem ... Toda tempelj mojega telesa je zgradil Bog sam. Moje telo
je tempelj Svetega Duha, ker sem hči, sin Boga. Ker me Bog ljubi.
Morda smo po vsem tem požrli slino, ker svojega telesa ne cenimo tako
visoko. Gre za to, da sprejmem samega sebe, kot osebo. Lahko rečem Ja
mojemu izgledu? Moji velikosti? Moji inteligenci? Lahko pri pogledu v
ogledalo vzkliknem: “Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen”
(Ps 139,14)? Lahko verjamem, da Bog prebiva v meni? V mojem pogledu,
v moji besedi, v mojem dotiku, v mojih korakih?
Tukaj gre znova za napetost med darom in nalogo, med že in še ne.
Sem in postajam, je dvojni izziv današnjega 2. Berila: (1) da znova
odkrijem, da sem tempelj Svetega Duha in (2) da tudi živim tako, da
morejo drugi to razbrati iz mojih pogledov, besed, dotikov, korakov.
Vsako jutro naj bi začeli pred takšnim ogledalom: Čudovito si me
ustvaril, o Bog. Krščen sem v tvojega Sina. Ti prebivaš v meni. Naj
pazljivo in lepo ravnam s svojim telesom. V vseh srečanjih z drugimi
ljudmi, z vsemi živimi bitji in rečmi, ki obdajajo moje telo in mu služijo”.
Tako bomo “proslavili Boga v svojem telesu”.

“Ostanite v moji ljubezni
in obrodili boste obilo sadu”
(prim. Jn 15,5-9)

MOLITEV ZA EDINOST
Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil,
da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi.
Daj, da bomo živo začutili,
kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost.
Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost,
nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost, ki se morda skrivajo v nas.
Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili.
Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi,
da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev
za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš.
V Tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot,
ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen.

VERSKI TISK - pogled na svet z druge strani
Beseda ima življenje v sebi, čas je ne uniči. Tisk spada
med najstarejša sredstva družbenega obveščanja.
Čeprav verskemu tisku pada naklada, tudi zaradi
ostalih medijev, predvsem elektronskih, ima še tudi
danes nezamenljivo poslanstvo - za versko izobrazbo in
vzgojo slovenskega človeka v tradicionalnih vrednotah
poštenosti, delavnosti, zvestobe Bogu, predanosti
domači zemlji, besedi in domovini, narodni omiki, solidarnosti, sosedski
pomoči, spravi, veselju. Zato berite verske knjige, časopise, revije - in
naročite, če še niste: Družino, Ognjišče, Mohorjeve knjige; obiščite
knjigarne Salve, Ognjišče, škofijsko knjigarno, tudi na spletu.

