GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

7. VELIKONOČNA - nedelja sredstev družbenega obveščanja - 16. 5. 2021
Praznik svete birme; Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Ivanka Perme, ob r.d.; G. škof mašuje za birmance, starše in botre
Ponedeljek: 17. 5. 2021
Jošt, puščavnik; Andronik, Jezusov učenec
Ob 18.30: + Angela Dremelj, obletna
+ Marija Pugelj, 7. dan pogreba
Torek: 18. 5. 2021
Janez I., papež, mučenec
Ob 18.30: v zahvalo za Božje varstvo in za zdravje
Sreda: 19. 5. 2021
Peter Celestin, papež
Ob 18.30: + starši Bandelj in brat ter + Marija, Peter in Petra
Četrtek: 20. 5. 2021
Bernardin Sienski, duhovnik
Ob 18.30: + Franc Jager, obletna in + Jožefa
Petek: 21. 5. 2021
Timotej, diakon, mučenec
Ob 18.30: + Rudi Istenič, ob rojstnem dnevu
Sobota: 22. 5. 2021
Julija (Julka), mučenka
Ob 18.30: + Frančišek Majerič, obletna
BINKOŠTI - 23. maj 2021
Servul (Socerb)Tržaški, mučenec
Ob 8.00: za vse pokojne iz družine Vončina
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 16. do 23. maja 2021

Sprejmi potrditev,
dar Svetega Duha
Te besede izgovori škof birmancu/birmanki,
potem ko je nanju položil roke in ju mazilil s krizmo
ali svetim oljem. Pečat, ki ima različen pomen: v
srednjem veku je pečat označeval pošiljatelja pisma
ali je bila listina polnoveljavna šele, ko je imela
pečat.
Krizma je olje iz mešanice olivnega olja in
balzamove smole, ki ga škof posveti na véliki četrtek. Krizmo kot vidni
pečat Svetega Duha lahko razumemo tudi tako: kadar kot birmanec/ka
nosim pečat, pomeni, da prihajam od Boga, sem Božji dar, pripadam Bogu.
In to se pri birmi še enkrat potrdi in okrepi. Beseda “birma” izvira iz
latinske besede “firmare”, kar pomeni “okrepiti/potrditi”.
Ta potrditev in okrepitev je neke vrste dialog. Bog me okrepi po Svetem
Duhu - vidno po polaganju rok in maziljenju. In birmanec/ka še enkrat
potrdi, kar so pri krstu zanj/zanjo rekli starši: DA, kristjan sem. Kristjanka
sem. Hočem pripadati Bogu in živeti po njegovi besedi.
Birmanec/ka postane s pečatom Svetega Duha tudi “polnoveljaven/na”,
to pomeni: odrasel član, odrasla članica katoliške Cerkve in njenega
občestva - z vsemi pravicami in dolžnostmi.
S pečatom se neka stvar zaključi. To je ena stran birme. Toda birma je
hkrati odpiranje. Odpiranje osebe Bogu, ljudem in naravi. Kajti kot krščen
in birman kristjan, kot krščena in birmana kristjanka sem poslan/a k
ljudem, da jim pomagam in pripovedujem o Bogu. Poslan/a sem, da
oznanjam evangelij vsemu stvarstvu in ga varujem. Za to pa potrebujem
vedno znova Božjega pomočnika v osebi Svetega Duha.
Dragi birmanci in birmanke, odrastli iz krsta recite DA Kristusu in
življenju iz Svetega Duha, recite DA Cerkvi v vaši rudniški župniji.

Danes smo doživeli novo izlitje Svetega Duha na našo župnijo . To mora dati
birmancem in vsem nam nov polet za dejavno vero in sodelovanje v
župnijskem občestvu.
Od jutri naprej imamo reden verouk za vse veroučence tudi iz drugih
razredov, prav tako nadaljujemo z veroukom za prvoobhajance in birmance,
po do zdaj znanem, ustaljenem urniku. Prav vse znova vabim k šmarnicam, ki
so za prvoobhajance lahko najlepša priprava na njihov praznik prvega svetega
Obhajila, v nedeljo, 30. maja 2021 pri deseti maši.
Starše prvoobhajancev vabim jutri zvečer po šmarnični maši na kratko
srečanje, da se pogovorimo o pripravi na njihov praznik.
Fundacija don Bosko v sklopu večtedenske akcije Solidarnost za štipendije
organizira kot zaključni dogodek dobrodelno oddajo na Radiu Ognjišče, v petek,
21. maja 2021 med 20.00 in 22. uro. Solidarnost za štipendije je salezijanski
odgovor na stiske zaradi epidemije covid-19. Pomaga tako mladim, ki nimajo
sredstev za šolnine, stanarine in stroške, povezane s šolo oziroma študijem,
kakor tudi prosilcem za vsakdanji kruh. Vabljeni torej, da prispevate svoj delež
k lajšanju trenutnih stisk in za dolgoročno premagovanje posledic epidemije,
zlasti pri mladini.

ZAHVALA ŽUPNIKA LOJZETA
/ob priliki svete birme/
V svoji vélikoduhovniški molitvi Jezus
prosi: “Oče, obvaruj jih. Obvaruj jih, ki si mi

jih dal. Ne prosim, da jih vzameš s sveta,
ampak da jih varuješ hudega”.

Te Jezusove besede iz evangelija današnje 7. velikonočne nedelje rad
obrnem na naše birmance in birmanke ter na vse, ki se jim želim zahvaliti
zaradi tega praznika birme, praznika Svetega Duha.
Dragi fantje in dekleta. Če danes pride kdo do vere, naj bo kot otrok,
mladostnik ali odrasli, ni samoumevno, da bo potem vztrajal v veri. Težje
kot priti do vere je vztrajati v veri. Danes, ko je vera z vseh strani izzvana in
preizkušana. Vi ste prišli do vere prek svojih staršev, s pomočjo svojih družin
in tudi te rudniške župnije.
Če boste poslej zgolj “plavali s tokom vere”, vas bodo pustili pri miru. Če
boste z Jezusom resno mislili, vas bodo drugi jemali resno. Toda postali
boste kamen spotike sredi svojega okolja, ki danes ni več prežeto od Jezusa
in Svetega Duha. Tako Jezus v svoji molitvi pravi tudi: “Jaz sem jim izročil

svojo besedo, svet pa jih je zasovražil”. To pomeni: če vam bo Božja beseda
važnejša kot časopisi in revije, potem vas bodo zasmehovali. Takrat se
spomnite, da imate Zagovornika, ki moli: “Oče, ohrani jih v svojem imenu”.
Naša vera pa ni izzvana in preizkušana samo od zunaj. Zgodilo se bo,
da ne boste mogli ali hoteli več moliti, da se vam bo uprlo hoditi k maši ali
verouku, da bodo vaši dvomi postali veliki. Takrat se zopet spomnite na
Jezusa, ki za vas moli: “Oče, obvaruj jih”. Hvala vam, da ste v teh zaradi
covida zahtevnejših razmerah mislili resno s Svetim Duhom in ga danes
spustili v svoje življenje. Naj vam pomaga, da vaša generacija ne bi
pretrgala verige vere v vaši družini in vaši rudniški župniji.
Vam, gospod škof Anton Jamnik, pa Hvala, da ste jih prišli potrdit v veri
in povezanosti s Cerkvijo, konkretno v naši župniji. Naj Jezus, kakor nekoč
za Petra, prosi za Vas, da pri vseh izzivih in preizkušnjah vašega
škofovskega poslanstva ne “opeša Vaša vera” - in zdravje.
Hvala našemu inšpektorju, gospodu Marku Košniku in ravnatelju naše
skupnosti na Rakovniku, gospodu Marjanu Lamovšku, da tukaj pričujeta za
bratstvo in edinost med nami. “Oče, obvaruj ju”.
Hvala vam, staršem teh birmancev in birmank, da ste držali svoj DA, ki
ste ga zanje dali pri njihovem krstu, da ste jih uvajali v osebno sprejemanje
vere v Kristusa in v njih prebujali občutek pripadnosti Cerkvi, konkretno v
naši rudniški župniji. Danes ste jih prepustili Svetemu Duhu, da jih popelje
na samostojno pot vere. Kakor se to sliši lepo in tudi je tako, vseeno
morate vedeti, da otroci vedno potrebujejo starše, če ne za drugo, pa za
to, da zanje molijo in jih s trpljenjem odrešujejo, če hodijo drugače, kakor
si želijo. Rad bi, da ne pozabite, kako Jezus za vas in vaše otroke moli:

“Oče, obvaruj jih”.
Hvala botrom in botram. Ko ste bili izbrani, ste bili deležni zaupanja, da
bi bili v oporo njihovi veri. Vabljeni, da živite po veri tako, da boste vredni
tega imena in zaupanja. In molite z Jezusom zanje: “Oče, obvaruj ga, ki si

mi ga dal; Oče, obvaruj jo, ki si mi jo dal”.
Na koncu še Hvala vsem sodelujočim pri pripravi in izvedbi tega

praznika prihoda Svetega Duha: pri bogoslužju, pri čiščenju in krašenju
cerkve, pri urejanju okolice in končno pri postrežbi.
Preživite ta dan v veselju Svetega Duha v krogu svojih družin in
prijateljev. Jaz pa bom za vas molil: “Oče, obvaruj jih, ki si mi jih dal”.

