24. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE

5.6.2016
10. NEDELJA
MED LETOM

Sv. Bonifacij,
škof in
mučenec

1 Kr 17,17-24; Ps
30,2.4.5-6.11-13;
Gal 1,11-19; Lk
7,11-17

ob 9. uri
za starše in
sorodnike Pekolj

ob 11. uri
za očetovo
zdravje
za + Franka
Dausa

6.6.2016

sv. Norbert,
škof

1 Kr 17,1-6; Ps
121,1-2.3-4.5-6.78; Mt 5,1-12

Kapela
ob 7,30
za blagoslov in
potrebne milosti

ob 18.uri
za + Franka
Dausa

PONEDELJEK

1 Kr 17,7-16; Ps
4,2-3.4-5.7-8; Mt
5,13-16

7.6.2016
TOREK

Prvi mučenci
tržaške
Cerkve

8.6.2016
SREDA

sv. Medard,
škof

9.6.2016
ČETRTEK

sv. Primož in
Felicijan,
mučenca

10.6.2016
PETEK

sv. Bogumil
Poljski, škof

1 Kr 19,9.11-16; Ps
27,7-9.13-14; Mt
5,27-32

11.6.2016
SOBOTA

sv. Barnaba,
apostol

1 Kr 19,19-21; Ps
16,1-2.5.7-8.9-10;
Mt 5,33-37

12.6.2016
11. NEDELJA
MED LETOM

bl. Jolanda,
kneginja,
tretjerednica,
vdova,
klarisa,
opatinja

1 Kr 18,20-39; Ps
16,1-2.4.5.8.11; Mt
5,17-19

1 Kr 18,41-46; Ps
65,10-13; Mt 5,2026

2 Sam 12,7-10.13;
Ps 32,1-2.5.7.11;
Gal 2,16.19-21; Lk
7,36-8,3 ali 7,36-50

Kapela
ob 7,30
za + Franka
Dausa
Kapela
ob 7,30

za + Franka
Dausa
Kapela
ob 7,30
za + Franka
Dausa
Kapela
ob 7,30
za + Franka
Dausa
Kapela
ob 7,30
za + Franka
Dausa
ob 9. uri
za + Franka
Dausa

ob 18.ur

V čast sv. Antonu
Pad.za zdravje
družine ter
spreobrnenje očeta in
sinov

ob 18.uri

za vse, ki so
živeli, ki še
živimo in delamo
ob 18.uri
v zahvalo
ob 18.uri
za + fr. Lucija in
sestro Ivanko
ob 18.uri
za uspešen
zaključek študija

ob 11. uri
za + Rozino in
Dragota Škabar

10. NEDELJA MED LETOM, 5.6. * JEZUS OŽIVI MLADENIČA IZ NAIMA

BOG JE NA STRANI ŽIVLJENJA
Nešteto sprevodov se pomika dan za dnem na pokopališča. Ob evangeljskem
odlomku se kristjanu nehote postavlja vprašanje: Zakaj Jezus tudi danes ne pristopi,
da bi se dotaknil krste in vrnil materi sina ali hčer, moža, ženo, mater, očeta … ?
Kako zelo je tudi vsak od njih »edini«, kakor je bil fant iz Naima edini sin nesrečne
vdove! To vedo tisti, ki stopajo za pogrebom. Vsak človek je za koga edini,
nenadomestljiv, nezamenljiv. Kdo bi si drznil s kakšnim človeškim modrovanjem
odgovoriti na to neizmerno boleče vprašanje, ki prej ali slej živo prizadene vsakega
od nas! V popolno temo sije le žarek iz Božje besede. Ta nam zagotavlja, da je Bog
na strani življenja. Če vanj verujem, sem tudi jaz na strani življenja, ker sem
zakoreninjen v živem Bogu, v njem, »ki ožilja mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih
ni« (Rim 4,17). V Jezusovem vstajenju je smrt v korenini že premagana, njeno želo,
to je njena dokončnost in nepreklicnost, je odstranjeno. Ob dovršitvi sveta pa bo smrt
kot zadnji sovražnik končana. Bog je človeka ustvaril za blaženi cilj onkraj meja
zemeljske bednosti. Statistike ugotavljajo nerazumljivo, prav protislovno dejstvo, da
številni ljudje sicer verujejo v Boga, ne pa tudi v posmrtno življenje. So se mar
sprijaznili s tem, da se vse končna dva metra pod zemljo?
Profesor Anton Trstenjak je svojo knjigo Dobro je biti človek zaključil s stavkom:
»Dobro je biti človek samo v zarji velikonočne nedelje.« To je: v veri v Kristusovo in
v upanju na naše prihodnje vstajenje. Ali, povedano s Prešernom: »Da srečen je le ta,
kdor z Bogomilo up sreče onstran groba v prsih hrani« (Krst pri Savici).
SREDA, 8.6. * SV. MEDARD, škof
Rojen je bil na severu Francije leta 457. V mladosti se je ukvarjal s
kmečkimi opravili. Ko je začel malo globlje razmišljati o svojem
življenju, je sklenil, da postane duhovnik. Tako je štirideset let
goreče deloval kot dušni pastir. Bil je vnet pridigar, s svojim
spokornim življenjem pa je bil najlepši zgled svetniškega duhovnika.
Pri 73 letih je postal škof. Umrl je okoli leta 560 v mestu Tournai,
pozneje pa so njegove posmrtne ostanke prenesli v Soissons. Nad njegovim grobom
je dal kralj postaviti veličastno cerkev. Najpogosteje ga upodabljajo kot škofa v
mašnem plašču in s škofovsko palico, delečega miloščino. Je zavetnik vinogradnikov,
častijo pa ga tudi kmetje, zlasti kosci ter pivovarji in jetniki.
Po: B. Dolenc, Družina, 1989

Uživanje je prav posebna umetnost. Danes znajo le redki ljudje življenje resnično uživati.
Goltajo doživljaj za doživljanjem, vendar ne znajo živeti trenutka. Ne uživajo v
sedanjosti. Kakor pravi tudi psihologija, je uživanje povezno z odpovedjo. Samo kdor se
zna tudi odpovedati, zna resnično uživati. Čakanje užitek še poveča. Veselje in radost je
povezana z Bogom. V Božji bližini, v njegovi prisotnosti postajamo sposobni živeti
sedanjost, uživamo v trenutku in se ga veselimo. Anselm Grün, O čudežu življenja
11. NEDELJA MED LETOM, 12.6. * JEZUS ODPUSTI SPOKORJENI GREŠNICI

PONEDELJEK, 13.6. * SV. ANTON PADOVANSKI, manjši brat
Slovesno somaševanje ob 18.00 bo vodil škof dr. Jurij Bizjak. Po maši bo

blagoslov otrok, Antonovih kruhkov in lilij. Pridite!
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