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OSTROG JE MOJ OLTAR … V samostanu Ostrog v Črni Gori, kjer so relikvije
sv. Vasilija Ostroškega, sem bila pred sedemnajstimi leti krščena. Samostan je
vklesan v skalo nad dolino reke Zete, ob kateri je speljana magistrala med
Podgorico in Nikšićem. Tri ure hoda od njega leži moja rojstna vas. Mnogo
kasneje so mi povedali, da so me hoteli krstiti takoj po rojstvu, kot je bila vedno
navada, a je nekdo to zadnji hip preprečil, ker da bo moj oče, ki je takrat služboval
kot oficir JLA v Sloveniji, imel zaradi tega težave. A Gospod me ni izpustil …
Živela sem v ateistični družini, tudi šola je bila taka, a vse življenje sem čutila
neko skrivnostno silo, ki me je varovala, ki pa je nisem poznala. Veliko razodetje
Božjega usmiljenja se mi je zgodilo pri mojih devetinštiridesetih letih in postala
sem kristjanka. Zame se je začelo novo življenje v Kristusu, novo življenje v
Njegovem mističnem telesu – Cerkvi. Niti v sanjah si nisem predstavljala, da
bi to lahko bil scenarij mojega življenja, v glavi sem imela druge načrte. Ampak
Bog je res dober in podaril mi je to novo rojstvo. Ne upam si niti pomisliti,
kako bi se končale vse tiste strašne preizkušnje, sredi katerih sem se znašla.
OSTROG JE MOJ OLTAR … Vem, da si Bog želi, da je ta oltar v srcu, ampak
ta samostan je res poseben kraj. Ko je na ozemlju nekdanje skupne države divjala
vojna, je bil to edini kraj, kjer si lahko videl, kako drug ob drugem romajo
pravoslavni, ateisti, muslimani, katoličani, znani estradniki, mafija, oblastniki,
revni in bogati. Vsak s svojo težavo in željo, da bi mu svetnik pomagal. Tam slišiš
najbolj neverjetne zgodbe. Sama vem, kako resnične so, saj dobro poznam
njegove čudeže in moč njegovih molitev pred Bogom. Vedno rečem, da sem
njegov duhovni otrok. Kolikokrat sem v raznih stiskah znala reči: »Vasilij, danes
razen tebe nimam nikogar.« Nekdo mi je enkrat malo posmehljivo rekel, da sem
naredila »performance« (predstavo) iz svojega življenja, ker toliko govorim o
Bogu. Ampak … jaz preprosto ne morem molčati o neverjetnem usmiljenju,
s katerim se je dragi Bog ozrl name.

Od nekoga sem enkrat dobila čudovito velikonočno voščilo: »NAJ BO V TVOJI
DUŠI SVETLOBA VELIKONOČNEGA JUTRA, KO GA BOŠ ISKALA V SVOJI
GALILEJI.« In ravno v teh iskanjih Gospoda v Galileji, v deželi lastne nezvestobe,
teme in greha, je bil sv. Vasilij vedno z menoj. BOŽJE OKOLJE, Milada Kalezić
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Prošnji dan - ob 19. uri
za + Frančiško Podlesnik
Prošnji dan - ob 19. uri
za + Štefanijo Stramec
Prošnji dan - ob 19. uri
Po namenu darovalca …
Ob 8. uri Majniški Kraljici v zahvalo
Ob 19. uri za + Jožefa Plevnika, Hildo Hudej in
starše Kumer ter sorodnike
Ob 19. uri za + Petra Hartmana in sorodnike
Začetek binkoštne devetdnevnice
Ob 19. uri za + Ivana Klemenca, starše Marijo in Mirka
Klemenca ter Antonijo in Antona Hartmana
Ob 8. uri za + Magdaleno Praznik, obl. in Ivana ter
Rezko, Sonjo in Petra
Spomin: za + Rudolfa in Rudija ter Angelo Mithans
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Petra Marovta

Dragi veroučenci! 12. marca smo bili zadnjič zbrani v veroučni učilnici pri verouku.
»Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter
župnijskih srečanj,« so zapisali naši slovenski škofje v navodilih.
Verouka v običajni obliki v tem šolskem letu ne bo več, ker ni danih pogojev in ne
morem zagotoviti kvalitetnega dela. Otroci skupaj s starši uredite in zaključite
celotni delovni zvezek, razen 6. in 7. razreda. Ko bodo razmere dopuščale, upam
da z novim veroučnim letom, bom pregledal vaše delo in ga ocenil. Otroci bodo
na podlagi tega prejeli veroučno spričevalo za tekoče leto.
Zdravi bodite in uspešen zaključek šolskega leta vam želim! Katehet Fredi
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Ob 19. uri
za + starše Mrak in Nevenko Mrak
Ob 19. uri za + starše Pušnik, sestro Anico,
svaka Silva in Anito Vezonik
Ob 19. uri
za + Marijo Strah
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Ob 19. uri
za + Štefko Mihelič
Ob 19. uri
za + Branka Repnika
Ob 19. uri za vse + pri Šlencu
Sklep binkoštne devetdnevnice
Ob 8. uri
za + Jožefo Rihter
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Dušana Kovača in vse + Kovačeve
PRIDI, DA, PRIDI (Anton Rotzetter)

Pridi, da, pridi, moj Bog.
Pridi s svojim ognjem in me razžari,
pridi s svojim dihom in me poživi,
pridi in me vzravnaj,
pridi s svojo ljubeznijo in me napolni z navdušenjem.
Pridi, ki zdraviš rane in vse oživljaš,
pridi v vseh ljudeh, ki ljubijo in iščejo mir.
Pridi v vseh stvareh, s katerimi se srečujem, pa vendar mi ostajajo tuje.
Pridi, da, pridi.
PASTORALNA SPODBUDA škofa Jurija …
Oko in njegov malar … Vsem je znan pregovor, da ima vsako oko svojega
malarja, kar pomeni, da vidi stvari okrog sebe vsak človek nekoliko drugače in
po svoje. Isto lahko rečemo tudi o ušesu, da ima tudi vsako uho svojega poslušalca,
kar pomeni, da tudi sliši ljudi okrog sebe vsak človek nekoliko drugače in po
svoje. In isto lahko rečemo tudi o jeziku, da ima tudi vsak jezik svojega govorca, kar
pomeni, da tudi izpoveduje svoja mnenja in spoznanja vsak človek nekoliko
drugače in po svoje.
In tako se nam zaradi teh treh različnosti in posebnosti dogaja, kakor se je zgodilo
Babiloncem, ko jim je Gospod zmešal njihov jezik in jih razkropil po vsej zemlji (1 Mz
11,1-9): da pogosto tudi mi tako težko razumemo drug drugega in tako težko
pridemo do skupnega pogleda in stališča. In se nam dogaja, skoraj kakor se je
zgodilo srebrarjem na slavnem shodu v gledališču v Efezu: »Eni so kričali to, drugi
drugo; kajti zbor je bil zmeden in večina ni vedela, zakaj so se sešli!« (Apd
19,32) …

Vsi iščemo resnico in pravico in red, temeljne vrednote vsake urejene družbe,
srečujemo pa tudi zmedenosti in krivice in laži. Od kje tolikšna nasprotja v
razumevanju položaja in tolikšna protislovja v iskanju izhoda in rešitve? Med
odgovori je tudi ta: Ker smo v svojih genih in spoznanjih preveč uperjeni samo
drug proti drugemu, namesto da bi se skupno bojevali za tretjega, za
presežnega in boljšega človeka, za presežno in boljšo družbo, za presežno in
boljšo prihodnost, za blaginjo prihodnjih roditeljev in njihovih rodov.
Pot do bolj čiste resnice in bolj uravnotežene pravice je strma in dolga in pogrešamo
veliko reči, predvsem pa se vidi in sliši, da pogrešamo čut za zakonitost in za
pravni red, čut za pristojnosti in za razpored dolžnosti in pravic. Številne tudi
javne razprave razodevajo notranje drže marsikoga, s katerimi brezčutno in
brezobzirno prerašča in mori ljudi okrog sebe in tudi iskrenim predstavnikom
upravnih teles in ustanov s prezirljivim zgražanjem soli pamet in deli nauke ter
postavlja svoje samoljubne in zajedavske zahteve. Namesto da bi si postavil
vprašanje: »Kdo me je postavil za sodnika?« (Lk 12,14).
Babiloncem, ki so objestno prekoračili svoje pristojnosti, je Gospod zmešal njihov
jezik in jih razkropil po vsej zemlji, Jeruzalemčanom, ki so oznanjali velika Božja
dela, pa je Gospod za binkošti poenotil njihove jezike in vse narode združil v
veliko svetovno skupnost. Naj se, drage sestre in bratje, tudi med nami oznanja
in uresničuje več Božjega kraljestva in bomo tudi mi, z vedno bolj izostrenim
čutom za zakonitost in za pravni red, s čutom za pristojnost in za razpored
dolžnosti in pravic, vsi spoznavali vedno bolj čisto resnico in vedno bolj
uravnoteženo pravico.
»Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in
vžgi v njih ogenj svoje ljubezni!«

Potres in vihar ste znamenji katastrofalnega opustošenja. Kažeta moč narave in
prinašata korenite spremembe.
A v Svetem pismu beremo, da Bog ni bil ne v velikem in silnem viharju, ki kruši
gore in lomi skale, ne v potresu, prav tako ne v ognju (1 Kr 19, 11 - 13). Za ognjem
je prišel glas rahlega šepeta. Tam je Elija spoznal Božjega Duha, ki preveva in
prežema človekovo bit. Duha, ki daje življenje in ga utrjuje v stanovitnosti. Duha,
ki daje življenjsko modrost.
Sapa Božjega duha naj nas očiščuje in poživlja.
Na stežaj ji odprimo vrata svojega srca in duha!
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