GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

14. NEDELJA MED LETOM - Nedelja Slovencev po svetu - 3. julij 2022
Tomaž, apsotol
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Judita Petelin, po namenu Andreje
Ponedeljek: 4. 7. 2022
Urh (Ulrik, Uroš), škof; Elizabeta Portugalska, kraljica
Ob 18.30: + Frančiška Jamnik, po namenu Slavkota Jamnik
Torek: 5. 7. 2022
Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
Ob 18.30: + Bojan Vintar
Sreda: 6. 7. 2022
Marija Goretti, devica, mučenka
Ob 7.00: + Mirko
Četrtek: 7. 7. 2022
Božji služabnik Anton Vovk, škof
Ob 18.30: + Lucian Pasutto, obletna
Petek: 8. 7. 2022
Prokopij Palestinski, škof, mučenec
Ob 18.30: + Jože Štrubelj
Sobota: 9. 7. 2022
Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci
Ob 15.00: POROČNA MAŠA: Nika Černe in Žiga Baškovč
Ob 18.30: + Marija Dolinšek, po namenu družine Martinc iz Jagrove
15. NEDELJA MED LETOM - 10. julij 2022
Amalija (Alma), redovnica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: za vse pokojne iz družine Nebec in Ogrinc

MATERINSKI BOG
Eno največjih sporočil Stare in Nove zaveze je, da se nam Bog razodeva kot Oče. “... v puščavi,
kjer si videl, kako te je Gospod, tvoj Bog, nosil, kakor oče nosi svojega sina” (5 Mz 1,31). Ali “Kakor
oče izkazuje usmiljenje otrokom, tako Gospod izkazuje usmiljenje tistim, ki se ga bojijo” (Ps 103,13).
V današnjem 1. berilu (Iz 66,10-14c) pa nam je razkrita še
druga stran Boga, materinska stran, na katero večinoma ne
gledamo. Očetovska stran ima tudi stroge poteze: “Kogar

namreč Bog ljubi, ga vzgaja ... Kakor s sinovi ravna Bog z vami.
Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal?” (Heb 12,1-10).
Pri Izaiju pa izstopa materinska stran Boga. Po preroku Bog sam
pravi: “Kakor mati tolaži svojega otroka, vas bom jaz tolažil”
(66,13). Kako mati tolaži svojega otroka, to najbolj veste naše
mame. O takšni materinski tolažbi govori prerok: “In boste
sesali, v naročju vas bodo nosili, na kolenih ljubkovali”. Bog nam
daje torej vedeti, da je tukaj, ob nas. Takšno je njegovo ime, ki ga je sam razodel Mojzesu: “Jaz sem
ki sem” - “Jaz sem, ki sem tukaj”. Ne glede na to, v kakšni situaciji smo. Tudi prerok Ozej govori
o Bogu, ki ljubi in vzgaja kakor oče in mati: “Bil sem jim kakor tisti, ki si vzdigujejo otroka k licu”
(11,4b). To velja za nas čisto osebno, v našem berilu pa se nanaša na Jeruzalem, na starozavezno
Božje ljudstvo po babilonskem izgnanstvu, ko je v katastrofalnem stanju in potrebno obnove.
Vendar je na Božji poseg zopet doma. Bog mu naklanja mir, pomoč pri obnovi in zagotavlja
prihodnost.
Kar hoče Bog v našem berilu povedati takratnemu Jeruzalemu, prav to hoče povedati danes
naši Cerkvi, tukaj na Rudniku in v Sloveniji: “Veselite se, radujte se nad njo vsi, ki jo ljubite. ...

Napeljal bom k njej mir kakor reko”.
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In če doživljamo, da veliko stvari gre nazaj ali zelo počasi naprej, v Cerkvi in v Državi, in če
to težko sprejemamo in trpimo, potem se spominjajmo Božje obljube: “Kakor mati tolaži svojega
otroka, vas bom jaz tolažil.” Doživeli boste Božji poseg. “Jaz sem tukaj!” Zato: Imej pogum, če si
eden tistih, ki slovensko Cerkev in slovensko Državo ljubijo!

Danes je prva nedelja v mesecu juliju, zato bo sedaj po maši ofer
za notranjo obnovo zvonika in zvonov, za novo avtomatizacijo
zvonjenja in nabavo četrtega zvona. Kot lahko slišite, zvonovi v novi
melodiji lepo zvonijo Bogu na čast, vabijo k molitvi in bogoslužju v
cerkev. Sedaj čakamo še na nova polkna in stopnišče do zvonov.
Bog vam vnaprej poplačaj za vaše razumevanje in velikodušnost.

CIRIL IN METOD

Na drugi strani je pri mnogih ljudeh pogosto tako, da za svojimi štirimi
atenami komaj pridejo do počitka. Še vedno je nekje nekaj za opraviti. Pri
čemer tudi potovanje ni zagotovilo za počitek in razvedrilo. Odvisno od tega,
kako so organizirane, počitnice lahko postanejo naporne, tudi potem, če vse
klapa. Tako gledano ne gre toliko za to, kje preživljam svoj prosti čas. Bolj
pomembno je, kaj imam v prtljagi. Željo, da bi doživel kolikor največ mogoče?
Strah, da ne bi česa zamudil? Zagnanost, da počitnice morajo biti nekaj
posebnega in uspeh, da se lahko ponašam in hvalim pred drugimi? Če prav
na dopustu vročično pričakujem višek leta, in če to ne grata, bo dopust
dolgočasje in razočaranje. Vrh tega iz lastne izkušnje vem, da dva poletna
meseca ne moreta popraviti ostalih 50 tednov. Le ti so vedno zraven v
prtljagi.
Verjetno je najboljša priprava na dopust v pogledu na vsakdanje življenje.
Kaj lahko zdaj in tukaj spremenim, če me obremenjuje? Če imam manj v
prtljagi, imam več prostora za nove izkušnje, ki me lahko razvedrijo. Če sebe
pustim doma, se še toliko lažje spet najdem; ne glede na to, kje sem.

HVALA POČASNOSTI

Poletni čas je čas za potovanja. Čemu se
prej ni dalo ugovarjati, že dalj časa ni več
samoumevno. V zadnjih letih je Coronapandemija prekrižala mnoge počitniške želje.
Tudi vojaški spopadi v preteklih mesecih niso
dopuščali pravega prazničnega veselja. Temu
so se pridružili še ekološki pomisleki zoper
dolga potovanja, posebej z letalom ali križarko.

Vzeti si odmor, pustiti času, da teče
počasneje, to so iluzije. Čas teče, se izteče
vedno enako hitro; iz časa ne morem iziti.
Živim v času kakor polž v svoji hiši; čas
vedno nosim s seboj, včasih tudi kot
balast. Vendar se od polža lahko nekaj
naučim: Čeprav času ne morem ubežati,
mi ni treba živeti v njegovem ritmu. Polž si sam določa ritem glede na dane
možnosti. Izplača se o tem razmsliti: ali določa ura, kako živim in kaj moram
doseči, ali gledam na svoje omejene možnosti in jim prilagodim svoj življenjski
slog: moji môči, mojemu zdravju ...
Leta 1983 se je pojavila uspešnica “Odkritje počasnosti”, ki jo je izdal
pisatelj Sten Nadolny. V središču romana je angleški mornar in raziskovalec
arktičnih področij John Franklin, ki je zaradi svoje počasnosti imel vedno znova
težave, da bi držal korak s kratkoživostjo svojega časa, vendar pa je zaradi
svoje vztrajnosti postal velik odkritelj. Spodbuda, da se ne mudi. Skladatelj
Igor Strawinski prav tako hvali počasnost: “Nimam časa hiteti”. Če hitim, časa
ne pridobim, ampak ga izgubim. Tudi o tem je med na dopustu vredno
razmisliti.
Našim rojakom po svetu in v zamejstvu, ki ljubite svojonašo domovino, kličemo: DOBRODOŠLI DOMA!

