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BOG, KI ME JE NAUČIL VOZITI KOLO

Eden od mojih najlepših spominov na rajnega očeta je povezan z dogodkom, ki
smo ga verjetno doživeli prav vsi otroci, vsak na svoj način. Učil me je voziti kolo.
Ker me je bilo strah, da bom padel, me je od zadaj držal za sedlo in me bodril,
jaz pa sem gonil pedala. Vedno hitreje in vedno bolje je šlo. In ko sem se ozrl
nazaj, da bi to veselje delil s svojim očetom, sem šele takrat opazil, da ga ni ob
meni, da je že daleč zadaj – in da se peljem čisto sam, on pa se vesel smeje, ko
me gleda, kako mi je uspelo.
Vnebohod je lahko dan spomina na vse tiste trenutke, ko se nam je Bog v
življenju skril. Dan očitka, da nas je pustil same, da se mučimo s svojim
življenjem. Lahko pa je dan, ko se zavemo, da nas Bog pusti, da se na kolesu
naprej vozimo sami. Da spusti naše sedalo in se skrije za vogal, da bi s
ponosom škilil, kako dobro se vozimo tudi brez njegove pomoči, da bi se kot
najbolj srečni starš čudil, kako nekaj velikega in lepega je ustvaril v nas.
Zato je to praznik, v katerem moramo občutiti globoko zaupanje z njegove
strani. Dan, ko vidimo, kako močno računa na našo odraslost in našo
odgovornost. Ne, On ne želi biti Bog, ki do potankosti predpisuje, kaj in kako
moramo narediti. Ne želi si imeti sužnjev, niti posnemovalcev. Želi si svobodnih
in ustvarjalnih ljudi, ki vejo, kaj je prav in kaj narobe, in znotraj možnosti
uberejo svojo pot – tisto, za katero menijo, da je prava. Ne želi, da ga kot
zatlačeni v vato sprašujemo za vsako malenkost, ne želi si čudakov, ki se držijo
besed kakor pijanec plota.
On nam je povedal, kar nam je želel povedati, in pokazal, kar nam je želel
pokazati, zdaj pa gre. Skrije se, da se bomo odločali in da bomo živeli ne kot
sami, ampak kot samostojni in za svoja dejanja odgovorni ljudje. In nam s
tem daje največje možno dostojanstvo, kar ga premore: dostojanstvo sina.
Besede za srce

Pon., 27. 5.
Alojzij Grozde
Prošnji dan
Tor., 28. 5.
German Pariški
Prošnji dan
Sre., 29. 5.
Maksim Emonski
Prošnji dan
Čet., 30. 5.
GOSPODOV
VNEBOHOD
Pet., 31. 5.
OBISKANJE
DEVICE MARIJE
Sob.,1. 6.
Justin
»Krstna sobota«
Ned., 2. 6.

7.
VELIKONOČNA
NEDELJA
Pon.,3. 6.
Karel Lwanga
Tor., 4. 6.
Peter Veronski
Sre., 5. 6.
Bonifacij
Čet., 6. 6.
Norbert
Pet., 7. 6.
Robert
Newminstrski

Ob 10.30 na Janževskem vrhu za + Marijo Kozjak
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Štefanijo Mihelič ter
vse žive in + na Robnikovem
Ob 10.30 pri sv. Bolfenku za + Petra Hartmana in st.
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Antona Ladineka, obl.,
starše Romano in Ivana ter brate Iva, Jožefa in Stanka
Ob 10.30 pri sv. Lenartu
za +Ivana Ričnika, obl. in Berto
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri
za + Ano in Janeza Razbornika ter
sina Frančeka
Sklep šmarnične pobožnosti in veroučnega leta
ob 19. uri v Ribnici na Pohorju
za + Branka Repnika, obl.
Sklep šmarnične pobožnosti in veroučnega leta
ob 17. uri v Josipdolu
Bogu in Devici Mariji na čast za žive in + sodelavce
Ob 8. uri
za + Angelo Mithans ter Rudija in Rudolfa
SREČANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN OSTARELIH

na Sv. Antonu na Pohorju
Ob 10. uri za + Petra Marovta
Ob. 19. uri za + starše Hrastnik in 3 brate – po maši
srečanje članov ŽPS-ta in sodelavcev ŽK
Ob 19. uri za vse žive in + Kaiserjeve – »Lisjakove«
z Janževskega vrha
»LETEČA« REKOLEKCIJA
… v Prekmurju …
Prvi četrtek - ob 19. uri
za + Antona Hrastnika ter Ano in sina Srečka
Prvi petek - ob 19. uri
za + Ivana Klemenca, obl., stare starše:
Antonijo in Ivana Kasperja ter Petra Strunčnika

Sob., 8. 6.
Medard
Ned., 9. 6.

BINKOŠTNA
NEDELJA

Doma ne bo daritve – sv. maše!
Prva nedelja – darovanje za novo streho
na cerkvi sv. Lenarta in potrebe župnij
Ob 8. uri na Sv. Antonu na čast sv. Antonu
Padovanskemu za dušno in telesno zdravje
SREČANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN OSTARELIH

v Ribnici na Pohorju
Ob 10. uri za + Jožefo Rihter

ALI BLAGOSLAVLJATE SVOJE OTROKE?

V zgodovini izraelskega ljudstva so imeli blagoslovi pomembno vlogo, pomen in
mesto. V Svetem pismu so opisani različni blagoslovi in njihov pomen. Posebej
važen je bil blagoslov, ki ga je dobil prvorojenec. Pomenil je očetovo nasledstvo,
zato so si zanj zelo prizadevali.
Vprašanje, ki si ga postavlja veliko staršev, je, ali je danes svet bolj nevaren kot
pred stoletji. Odgovor ni enoznačen, lahko pa potrdimo, da ostaja blagoslov eno
izmed sredstev, ki kliče na blagoslovljenega božje varstvo in spremljanje.
Blagoslov ni magija, ampak molitev s prošnjo, naj bo oseba obvarovana vsega
hudega. Je znamenje zaupanja v božjo ljubezen in varstvo.
Blagoslavljanje otrok zjutraj in zvečer, ko gredo počivat, je staro toliko kot
svetopisemski očaki. Znan je svetopisemski prizor, kako Jakob blagoslavlja
Jožefove sinove po izhodu iz Egipta, ko je bila družina spet skupaj. Izročanje
otrok v božje varstvo je velika priložnost, celo dolžnost staršev. Lahko govorimo
o mali liturgiji, ki jo lahko opravijo samo starši.
Sveti Ambrož staršem razlaga, da je njihov blagoslov dragoceno darilo, ki ga
lahko otrokom podari vsak oče ali mama, ne glede na okoliščine. »Morda niste
bogati,« razlaga svetnik. »Morda nimate velikega imetja, da bi ga zapustili
svojim otrokom, a lahko jim podarite eno: bogastvo blagoslova, in bolje je
biti blagoslovljen kot bogat.«
Neki ponosen očka mi je pripovedoval, da njegova najstniška hči še vedno pride
po blagoslov s križem na čelu, preden odide spat, in zjutraj, ko gre v šolo. Ta njun
obred ju je zelo povezal. Samo križ z željo, naj bo lep dan ali lahka noč z lepimi
sanjami. Mama petletnega sinčka mi je povedala, da ga blagoslovi z besedami:
»Naj te Jezus blagoslovi in te varuje.« Nekateri starši pa otroke kar pokrižajo:
»V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« Tudi če je otrok že zaspal, ga lahko
blagoslovimo v spanju.

Pravi zgled pa so otrokom starši – zakonca, ki blagoslavljata drug drugega.
Blagoslov lahko zaželimo otroku ob rojstvu ali rojstnem dnevu, ob prejemu
zakramentov, ob odhodu na daljše potovanje ali na študij. Posebno lep je
blagoslov očeta in mame, ko se poroča hčer ali sin. Blagoslavljamo lahko ljudi, ki
so daleč od nas, ali so celo umrli. Vsakogar lahko ob vsakem času izročamo v
božje varstvo.
Papež Frančišek je v katehezah o usmiljenju povabil starše, naj obudijo staro
navado blagoslavljanja kot izpolnjevanje dela usmiljenja, ki jih vabi, naj
molimo za žive in mrtve. »Posebej mislim na mame in očete, ki
blagoslavljajo svoje otroke zjutraj in zvečer. Ta običaj še vedno obstaja v
nekaterih družinah. Blagoslavljanje otrok je molitev,« je povedal papež
Frančišek. Sadovi teh blagoslovov so lahko vidni šele čez čas.
Prijatelj mi je pripovedoval, kako ga je presenetil srednješolec. Ko ga je peljal na
avtobus, ga je fant sam od sebe vprašal: »Ata, ali ne bova zmolila?« Ooo!
Presenečenje. »Seveda,« mu je odgovoril in sta zmolila. Prijatelju je bila ta
pobuda dokaz, da mladi kljub večkrat odklonilnemu vedenju potrebujejo varnost
in zavarovanost, ki jo daje vera.
Starši lahko največ naredimo za otroke, če jih v molitvi in pri maši izročamo
v božje in Marijino varstvo. Deluje, čeprav morda na prvi pogled ni videti
tako.
Blagoslov ni magija, ampak molitev s prošnjo, naj bo oseba obvarovana vsega
hudega. Je znamenje zaupanja v božjo ljubezen in varstvo. Po: Karlo Smodiš
Dobri Jezus,
šolsko leto se počasi izteka in k tebi se zatekam s prošnjo,
da mi stojiš ob strani pri zadnjih šolskih preverjanjih znanja.
Daj mi moči, da se izkažem v svoji najboljši luči.
Spremljaj nas na našem zaključnem šolskem izletu,
da se vsi varno vrnemo domov, med seboj pa stkemo tesna in pristna
prijateljstva.
V prostih trenutkih, ki jih bo sedaj iz dneva v dan več,
pa nas skupaj z nebeško materjo Marijo, varuj vsakršnih nezgod.
Amen.
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