GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

12. NEDELJA MED LETOM - 20. junij 2021
Florentina, devica, opatinja
Ob 8.00: + Alojz Slanc, ob godu
Ob 10.0: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 21. 6. 2021
Alojzij Gonzaga, redovnik
Ob 18.30: + Alojzij Fortuna, ob godu
Torek: 22. 6. 2021
Janez Fisher, škof in Tomaž More, mučenca
Ob 18.30: + Janez Nebec, ob rojstnem dnevu
Sreda: 23. 6. 2021
Jožef Cafasso, redovnik
Ob 7.00: + Ivan Jager, po namenu družine Marinček
Četrtek: 24. 6. 2021
Rojstvo Janeza Krstnika - kres; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Ivan Nebec, obletna
Petek: 25. 6. 2021
DAN DRŽAVNOSTI - državni praznik
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Hribar in Mlakar
Sobota: 26. 6. 2021
Jožefmarija Escriva, ustanovitelj Opus Dei
Ob 18.30: + Ivan Jager, po namenu Franca Okorna z družino
13. NEDELJA MED LETOM - 27. junij 2021
Ema (Hema) Krška, kneginja
Ob 8.00: + Martin Štrumbelj, obletna in + starši Nardin
Ob 10.0: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 20. do 27. junija 2021

Moč ima samo eden: BOG
/Mr 4,35-41/
Karkoli življenje žene, da se ziba ali ga prekucne, moč
ima samo eden: Bog; in v njegovem imenu njegov Sin.
Nevihta lahko divja, valovje buči, Bog ima tudi to v rokah
in je mogočnejši kot njegove prvine.
Valovi, veter, gibanje ... Deskarji v tem uživajo. Toda v
vsakdanjem življenju takšne izkušnje prej strašíjo. Čelni
veter piha proti nam vsak dan, ko poslušamo poročila. Protesti v naši državi se zdijo kot vihar,
prav tako virus. Naš čoln življenja je zašel v nemirne vode. Počutimo se ogrožene in negotove.
Tudi učencem na genezareškem jezeru je že voda tekla v grlo, v dobesednem in v prenesenem
pomenu. Zajela jih je panika, počutili so se izgubljene in pozabljene.“Ti ni mar, da se utapljamo?”
In potem njegovo pričakovanje: “Kako, da še nimate vere?” Kakor da so v paniki pozabili, kar so
vedeli iz Svetih pisem, da je Bog “Jaz sem-tukaj”. Božja navzočnost je več kot samo znanje, je
odnos. Jezus hoče reči, da je vera in zaupanje boljša podlaga za življenje kot pa strah in panika.
Tja do vrta Getsemani zaupa svojemu nebeškemu Očetu. In želi, da to zaupanje raste tudi v nas.
Opremljeni smo s Svetim Duhom, da se moremo upirati môči nasprotnega vetra. V vzponih in
padcih upanja, skrbi, vprašanj, negotovosti, virusa in informacij bomo obstali, če Bogu bolj
zaupamo kot prerokom nesreč našega časa, če zaupamo, da Bog ne spi, da nas ne potopi.
Bog rešuje - to je temelj judovske postave; to je zgodovina, to je izkušnja, to je upanje, ki vliva
pogum v valovju. To resnico evangelist ponávzoči, za vse, ki se pridružijo Jezusu. To je njegovo ime:
Bog rešuje. Bog je Bog življenja. Z nami je, tudi če nam že voda teče v grlo.
Zaupanje pa je v Svetem pismu vedno tudi tveganje. Če ne tvegamo vere in zaupanja, nas
ravno to potopi - v pritoževanje, sámopomilovanje, obupavanje. Hkrati ostaja Bog vedno tudi
skrivnost - nedostopen in vendar navzoč, nepreračunljiv in vendar vreden zaupanja.
Kar v Evharistiji obhajamo, je starodavna resnica o Božji zvestobi, ki jo izpričuje vsa Stara
zaveza - in Jezus Kristus - Bog z nami, ki rešuje novozavezno Božje ljudstvo. S tem, ko je umiril
vihar, je postal za nas vir zaupanja in tolažbe, zlasti v hudih nevihtah - v dobesednem in v
prenesenem pomenu: ne bomo utonili, ampak izplavali na novo obalo. Ali še nimamo te vere?

Z ah ari j a i n El i z a b e t a
uokvirjata svojega sina, ki dela to,
kar mu je dalo ime: krsti Jezusa. Za
to je Bog izbral Janeza Krstnika
pred njegovim rojstvom. Elizabeta
je zanosila v visoki starosti proti
vsem življenjskim izkušnjam.
Zaharija na začetku ni mogel
verjeti angelovemu oznanilu in je onemel. Rojstvo otroka mu je odprlo usta,
da bi hvalil Boga. To Cerkev obhaja 24. junija, Sveto pismo pripoveduje o
tem v 1. poglavju Lukovega evangelija.

Bog blagoslôvi in ohrani Slovenijo
V stoletjih so izginjali mnogi večji narodi, številni so izgubili svoj jezik in
samostojnost. Slovencem pa se je leta 1991 odprl kos svobodnega neba, da
je lahko domovina, ubranjena v vojni, postala država.

Sreča v nesreči ?!
Edinega preživelega v brodolomu je naplavilo na obalo samotnega in
nenaseljenega otoka. Dan za dnem se je razgledoval za ladjo na obzorju. Po
mnogih neuspešnih dneh se je odločil, da si bo zgradil majhno leseno kočo.
Nekega dne je šel na sprehod po otoku. Ko se je vrnil, je videl, da je
njegova koča v plamenih. Vse je izgubil. Jezen in obupan. Naslednje jutro ga
je zbudil hrup motornega čolna, ki se je približeval otoku. Prišli so ga rešit.
“Kako ste vedeli, da sem tukaj?”, je vprašal reševalce. “Videli smo Vaš dimni
signal”, je odgovoril kapitan.
Nekega dne je kmetu zbežal edini konj in se ni več vrnil. Sosedje so
sočustvali z njim in govorili: “Revež! Zbežal ti je konj - kakšna nesreča!
Kmet je odgovoril: “Kdo pravi, da je to nesreča?” In dejansko se je po nekaj
dneh konj vrnil, skupaj z divjim konjem. Zdaj so rekli kmetu: “Najprej ti je konj
zbežal, potem pa pripeljal še drugega! Kakšno srečo imaš!”
Kmet je zmajeval z glavo: “Kdo ve, da to pomeni srečo?” Njegov najstarejši
sin je zajahal divjega konja; pri tem je padel in si zlomil nogo. Sosedje so prihiteli
in govorili: “Kakšna nesreča!”
Toda kmet je odvrnil: “Kdo bi vedel, če je to nesreča?”
Kmalu na to pridejo vojaki kraljevske vojske in vpokličejo vse mlade moške
z vasi. Najstarejšega kmetovega sina pustijo - z njegovo zlomljeno nogo.
Potem vzkliknejo sosedje: “Kakšna sreča! Tvoj sin ni bil vpoklican!”

Sreča in nesreča živita tesno skupaj,
kdo vedno takoj ve, ali nesreča vendarle ni sreča?

Molitev za domovino
ob 30-letnici slovenske države
Gospod Bog,
ob 30-letnici države Slovenije
slavimo tvojo dobroto.
Zahvaljujemo se Ti
za vse Tvoje milosti in varstvo.
Naj bomo ponosni na svoje korenine,
iz njih živimo in rastemo.
Sveti Duh, podeli nam zdravo pamet
in ustvarjalni pogum!
Emanuel - Bog z nami, obvaruj nas vsega,
kar ogroža naše telesno,
duševno in duhovno zdravje.
Mati Marija in sv. Jožef,
izprosita milost našim družinam,
da bodo odprte za življenje in
šole ljubezni za nove rodove. Amen.

Tista dežela,
v kateri je bil kdo rojen,
se imenuje rojstna dežela
ali domovina.
Vsakdo dobiva od svoje
domovine
mnogotere in velike dobrote.
Zato je svoji domači deželi
dolžan hvalo, ljubezen in
pomoč.
Ljubimo svojo domovino,
ljubimo
svojo materino besedo,
pa ne le v besedi, temveč v
dejanju in resnici,
iz čiste ljubezni do Boga
in do svojega rodu!
A. M. Slomšek

