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PRAZNIKI

SVETE MAŠE

3. POSTNA NEDELJA - 20. marec 2022
Martin iz Brage, škof
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Alojz Vintar, obletna
Ponedeljek: 21. 3. 2022
Serapion, škof, mučenec
Ob 18.30: + Peter Goli, ob rojstnem dnevu
+ Jožefa Blatnik, 7. dan pogreba
Torek: 22. 3. 2022
Lea, spokornica
Ob 18.30: + Dani Zrnec, obletna
Sreda: 23. 3. 2022
Jožef Oriol, duhovnik
Ob 7.00: + stara mama Dremelj Frančiška-Franca, ob 123. rojstnem dnevu
Četrtek: 24. 3. 2022
Katarina Švedska, redovnica; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Jože Brinjšek in + sin Janez
Petek: 25. 3. 2022
GOSPODOVO OZNANJENJE - sklep tedna družine
Ob 10.00: + Marija Mavec, ob godu
Ob 18.30: + Stane Jamnik, obletna
Sobota: 26. 3. 2022
Evgenija, mučenka
Ob 18.30: + Alojzij Bertoncelj, obletna
4. POSTNA NEDELJA - 27. marec 2022
Peregrin, redovnik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: za vse pokojne iz družine Erklavec in + starše Žitnik
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... če pa ne, jo boš posekal:
vinogradnik, v katerem prepoznamo Boga,
sekire ni odložil za vse čase. Tudi od nas je odvisno,
ali bomo smeli rasti naprej! (Lk 13,1-9)
Jezus je učil večinoma kmečke ljudi v Galileji in
Judeji. Od tod njegove številne prilike o rasti in
Božji previdnostni skrbi. Jezus pogosto uči, da je
potrebno delati za dobro letino. Njegovi poslušalci
razumejo ritem narave, kakor tudi, da ne morejo
nadzorovati izida; odvisni so od Božje previdnosti.
Vse to nam pomaga razumeti način, kako Božje kraljestvo vdira v svet,
kakor tudi postno sporočilo priprave na Veliko noč, da svoje mišljenje in
svoje srce oblikujemo po Kristusu. On nam bo pomagal rasti in obroditi.
Bog vidi stisko svojega ljudstva in pozna njegove bolečine, zato stopi
dol, da jih rešuje (2 Mz 3,1-8.13-15). Razkrije svoje ime: “JAZ SEM, KI
SEM” - vedno navzoči. Toda istočasno jih kliče, naj se vrnejo k sebi: naj se
odvrnejo od greha in živijo skladno z Božjim načrtom.
Enako sporočilo ima Pavel za skupnost v Korintu (1 kor 10,1-6.10-12).
Izhaja iz izkušnje starozaveznega ljudstva: Bog ga spremlja v oblaku skozi
puščavo, posredi Rdečega morja, hrani ga z mano in daje vodo iz skale na
potovanju v obljubljeno deželo. In vendar se oklepajo svojih malikov
namesto da bi ljubili in služili živemu Bogu. Korinčane vodi Sveti Duh,
krščeni so z vodo, hranijo se z evharistijo, imajo Kristusa kot skalo, pa tudi
ne živijo po evangeliju. Svarilo je znova, tudi za nas, klic k spreobrnjenju.
Jezus uporabi čudovito prispodobo figovega drevesa, da ponazori Božjo
potrpežljivost. Lastnik vinograda je zaskrbljen, ker figa ne prinaša sadov
in jo hoče posekati. Njegov najemnik, ki neguje drevesa in jih pozna, ga
prosi, naj ji da še možnost živeti. Obljubi, da jo bo negoval, morda pa bo
obrodila. Jezus nam predstavi Boga kot modrega, sočutnega in
usmiljenega. Ki nam daje možnost še to leto ... in še eno leto ... in upa!

Danes popoldne je ob 15. uri iz Hrastarije do Šinkovčevega križa
pobožnost križevega pota . Lepo vabljeni! Prihodnjo nedeljo ga bomo molili od
Pirčevega križa do kapelice ob župnišču.
V petek, 25. marca, je praznik Gospodovega oznanjenja in sklep tedna
družine. Sveti maši bosta dopoldne ob deseti uri in zvečer ob 18.30.
Veroučenci devetega razreda naj pridejo namesto k verouku k praznični maši.
Seveda vabljeni k maši tudi vsi drugi otroci, saj ta dan obhajamo materinski
dan, ko se bomo v molitvi in izrazi hvaležnosti in ljubezni spomnili vseh naših
živih in pokojnih mam ter se Bogu zanje zahvalili.
Starše prvoobhajancev že sedaj obveščam, da bomo imeli prvo srečanje na
peto postno - tiho nedeljo, to je 3. aprila 2022 po deseti maši v novi dvorani .
Pogovorili se bomo tudi o predstavitvi otrok župnijskemu občestvu na veliki
četrtek pri večerni maši in njihovem sodelovanju pri tej spominski maši
Gospodove zadnje večerje. Dve leti zaradi korona omejitev tega obreda nismo
mogli izpeljati, zato se prvoobhajanci že veselijo tega dogodka.
V soboto, 26. marca 2022, je dekanijsko romanje v Šmarje pri Jelšah . V
prejšnjih Oznanilih si oglejte program romanja, opozorim samo, da je odhod
za rudniške župljane deset minut pred sedmo uro zjutraj iz rudniškega
obračališča. Nekateri ste se že prijavili, druge, ki se še nameravate pridružiti,
prosim, da se prijavite najbolje še danes.

Moja mama
je bila prva, ki mi je pripovedovala o
Bogu. Ki mi je o Njem pripovedovala
tako, da je poleg ljubezni do staršev
mogla počasi rasti v meni ljubezen do
Njega. Za to sem moji mami vse
življenje hvaležen. In sam kot oče
poskušam slediti njenemu zgledu.
Morda največja oblika hvaležnosti:
poskrbeti, da korenine, ki jih je
zasadila mama, obrodijo sadove.
Generacija za generacijo.

Na veliko načinov lahko
rečemo “Hvala”. Toda ne gre
za obliko, ampak zato, da
mislimo na mame; da tega,
kar delajo za nas, ne
jemljemo kot samoumevno.
Reči Hvala. To gre vsak dan.
Ena misel in par besed. Od
srca. Ne več in vendar tako
veliko.
Na Materinski dan še ne bo
vse dobro med starši in
otroci. Vendar se zgodi
veliko lepih stvari. Ker
hvaležnost združuje srca.

Prevzetost nad vero
Obstaja prevzetost nad zlom. Pomembno je, da smo sami prevzeti nad dobrim
in vero.

25. marec: praznik Gospodovega oznanjenja. Na delu je Bog. V angelovem
delovanju prepoznamo njegov rokopis. Pri njem ni nič nemogoče, ko gre za
življenje. Z napovedanim Otrokom naj bi nastal nov svet, novo stvarstvo. Tam,
kjer so nebesa odprta, je vse mogoče!

So dogodki, ki nas močno prevzamejo. Pritegnejo našo pozornost, imajo moč nad
nami. Bati se je, da tako razumljeno obstaja tudi prevzetost nad zlom. To doživljamo
v teh dneh. Vojna v Ukrajini, trpljenje ljudi, živali in vsega živega, vse to nas
bremeni, zaposluje. In če to ni vojna v Ukrajini, zahtevajo vso našo pozornost
korona-pandemija ali podnebne spremembe. In če se poskušamo vživeti v mišljenje
in čutenje otrok in mladostnikov, morajo biti strašansko prizadeti - in ni čudež, če
število duševnih obolenj bliskovito narašča.
Želimo si, da bi se tej prevzetosti nad zlom mogli zoperstaviti s prevzetostjo nad
dobrim. Ne da bi potisnili na stran trpljenje in daljnosežne posledice za ves svet,
ampak da bi vzpostavili neko ravnotežje. Obstaja namreč tudi neskončno veliko
dobrega in lepega na svetu. Ljudje, ki si pomagajo med seboj, ljudje, ki skrbijo za
naravo. Zakaj se poročila enkrat ne začnejo z velikim naslovom ali veselim
sporočilom: “Danes se je rodilo tako veliko otrok ...” Zveni naivno? Nekateri bi se
lahko temu posmehnili spričo umiranja par sto kilometrov od nas - a je vseeno
resnično ter znamenje upanja in razlog za hvaležnost.
Obstaja moč vere, prevzetost nad vero. Ne tako neznanska kakor učinkovanje
zla, ampak bolj neopazna in vendarle - verjemimo - močnejša.

