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Na praznik Marijinega vnebovzetja vsako leto obnovimo posvetitev
slovenskega naroda Mariji. Ob tem se z veliko hvaležnostjo spomnimo, da smo
bili v zadnjih desetletjih pogosto uslišani v svojih molitvah za blagoslov v našem
narodu. Prav je, da se k Mariji vedno znova obračamo, ne samo enkrat na leto
ob posvetitvah, pač pa vsak dan. Trije so razlogi za tesno povezanost. Skupaj z
Marijo želimo slediti njenemu zgledu, kako je izpolnjevala Božjo voljo. Drugi
razlog je njeno materinsko varstvo, ki ga potrebujemo sami osebno in skupaj v
občestvu Cerkve in skupnosti naroda … v času epidemije smo močno občutili
svojo krhkost in nemoč. Tretji razlog pa je skrivnost praznika Marijinega
vnebovzetja … ob Mariji zahrepenimo še bolj neposredno po nebeški sreči, za
katero upamo, da je bomo deležni po naši zemeljski smrti.
K razmišljanju o naši posvetitvi Mariji nas vabi tudi papež Frančišek, ki je na
praznik Marijinega brezmadežnega Srca dodal v Lavretanske litanije še tri nove
vzklike: »Mati usmiljenja«, »Mati upanja« in »Tolažba beguncev«. To je
posebno papeževo povabilo k zaupljivi molitvi pred Marijo … »Mati usmiljenja«.
Spomnimo se, da je Marijin Sin Jezus tisti, ki nam je odprl pot do usmiljenega
Očeta ter sam izkazoval usmiljenje. Množice so se mu smilile in tedaj jih je
nagovarjal z besedami življenja ter izkazoval z deli in čudeži svoje usmiljenje.
Marija – Mati usmiljenja – naj naravna vse množice sveta, ki se zapletajo v
nemire in strahove, k Jezusovemu odrešenjskemu delu … »Mati upanja«. V
času strahov pred boleznijo in nemiri v svetu imamo upanje. Nismo sirote brez
upanja. Mnogi ljudje, tudi po naših župnijah, so zavrgli vero in upanje v Boga;
marsikdo se zato znajde v brezupu in globoki osamljenosti. Marija – Mati upanja
- prihaja naproti vsakemu človeku … »Tolažba beguncev«. V Marijino
materinsko skrb izročamo vse politično in družbeno dogajanje ob ljudeh, ki so
begunci zaradi vojn in preganjanj. Molimo, da Marija posreduje v deželah stisk,

da bi lahko živeli ljudje na svojih domovih. V srečanju z begunci pa naj tudi
vsem nam podari pravo ljubezen do bližnjega.
Vsi trije vzkliki naj nam bodo v pomoč pri molitvi, da bi razumeli znamenja časa
… družbene, politične in posebej verske razmere pri nas in v svetu.
Skupaj z Marijo naredimo molitveni premislek ob koronakrizi …
Skupaj z Marijo se lahko sprašujemo, kaj nam Gospod želi sporočiti s temi
razmerami in na kakšne poti nas kliče …
Skupaj z Marijo, kot je bila z učenci v dvorani zadnje večerje, tudi mi molimo in
ostajajmo odprti za preroško besedo, ki jo želi Gospod preko nas sporočiti
vsemu človeštvu. msgr. dr. Franc Šuštar ljubljanski pomožni škof
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MED LETOM

Ob 19. uri za + Gabrijela Grabarja ter
za ozdravitev družinskega debla
Ob 19. uri
za + Hildo in Vilija Poročnika
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Sonjo Jodl
Ob 19. uri
za + Tino Perme in Vido Pungartnik
Obnovitev posvetitve slovenskega naroda Mariji
Ob 8. uri za vse + Ocvirkove
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Antonijo Ravnjak ter Vincenca in Marjana
Ob 8. uri
za + Marijo Konkolič, roj. Urh
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + starše ter sestre in brate Sedovnik

OBNOVITEV IZROČITVE BOŽJI MATERI MARIJI
»Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj nam ti.« Ta misel naše zelo poznane
in velikokrat zapete Marijine pesmi bo na poseben način zaživela ob prazniku
Marijinega vnebovzetja, ko bomo slovenski kristjani glede na možnosti, ki jih bodo
dopuščale okoliščine, spet v velikem številu poromali v Marijine cerkve in na
Božje poti.

Posebno slovesno bo tega dne na Brezjah, narodnem in škofijskem Marijinem
svetišču. Letos imamo še poseben razlog, da se za ta dan zberemo na Brezjah,
pri Mariji Pomagaj. Zahvaliti se ji hočemo, da je Bog po njeni priprošnji v prvem
valu koronavirusne bolezni naš narod obvaroval hujših posledic. Močno pa
se zavedamo, kako zelo potrebujemo njeno pomoč tudi v nadaljnjem
spoprijemanju s to boleznijo. Iz vsega srca ji bomo tudi priporočili naš narod,
ki doživlja nepotrebna nasprotovanja in proteste, ki ne gradijo skupnosti in ne
obetajo prihodnosti. Zato ji bomo priporočili našo Cerkev, naše družine, naše
izseljence in zdomce, priporočili ji bomo vse, ki so odgovorni za skupno
dobro in prihodnost našega naroda. Duhovnike zato vabim, da pri prazničnih
mašah 15. avgusta skupaj z ljudstvom zmolijo molitev izročitve slovenskega
naroda Mariji.
Na Brezjah pa bomo ta dan obhajali tudi biserno mašo gospoda kardinala dr.
Franca Rodeta. Brezje so bile njegovo priljubljeno romarsko središče, kjer je
zlasti na ta praznik nagovarjal slovenske kristjane in ves narod. Povabim vas, da
se mu pridružimo v praznovanju. Slovesnost pri Mariji Pomagaj na Brezjah bo
ob 10.00. Kdor le more, naj priroma na Brezje, da bomo skupaj obhajali praznik
Marijinega poveličanja. msgr. Stanislav Zore OFM nadškof
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Ob 19. uri
za vse + Rokove
Ob 19. uri
za + Antona Vidmarja
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Justino Ovčar, obl.
Ob 19. uri
za + Alberta Kramljaka
»Krstna sobota«
Ob 19. uri za + starše Antonijo in Jožefa Gorjupa,
brata Ivana in Jožeta ter sestro Antonijo Majerle
Ob 8. uri
za + Sabino Mihelič in Franca ter sina Jožefa
Ob 10. uri na Sv. Antonu na čast sv. Antonu
Padovanskemu za zdravje pri ljudeh in pri živini

NE BODIMO NETOPIRJI … Pravijo, da nas bodo vprašali, kje smo bili med krizo in
kako smo preživeli izolacijo. Kristjani seveda vemo, da bomo vprašani za celotno
svoje življenje, ne samo za ta čas.
Fausti pravi, da je morda le nekaj takšnih dob, kot je naša, omejilo življenje, ki
je bilo občestvo z Bogom, na golo biološko delovanje.
Na neki način je bil to sveti čas. Čas puščave … tišine … ko še bolj poglobiš
odnos z Njim, ki je življenje tvojega življenja.
Kot pravi Pavel Filemonu: »Da ti ne omenim, da mi dolguješ celo sam sebe.«
Včasih mi kdo reče: »Govoriš, kako čudežno te je Bog rešil. Kako? Je prišel na
oblaku?« Ne. Ta neznani Bog v nebesih, v katerega sem vedno verjela, mi je podaril
vero v Jezusa Kristusa. Vpeljal me je v Njegovo Cerkev in tam je bilo to novo
življenje: krst, spoved, evharistija, liturgija, Božja beseda, občestvo. Cerkev je
zame ladja rešitve, preddverje nebeškega kraljestva. Ko je hudo, moram tja.
Nimam avta, računalnika, nisem na omrežjih, nimam pametnega telefona. Tisto prvo
jutro karantene, ko bi morala biti liturgija, sem šla skozi prazno mesto in pred cerkvijo
ni bilo nikogar. Prosjačila sem duhovnika, če lahko med liturgijo stojim v
predprostoru, kjer se prižigajo sveče. Bili so prijazni. Niso me nagnali. Pokazalo se
je, da nisem sama, da jih prihaja kar nekaj, ki hočejo biti tam, v bližini … Prižgeš
svečo, pomoliš sam v cerkvi in takoj ti je laže. Pripadaš kraljestvu, ki ni od tega sveta.
Spomnim se leta 2003, ko sem se dala krstiti in ko je življenje postalo tako burno, da
sem hodila po mestu in čakala, da odklenejo cerkev.
Baje jih v starih časih sploh niso zaklepali …
Fausti pravi, da se »učenci ne smejo odpovedati Gospodu življenja zaradi strahu
pred smrtjo. Človekovo življenje je Bog sam. Učenec, ki je v skrbeh, ni vernik.«
Strinjam se z nekim pravoslavnim škofom, ki je rekel, da je Cerkev v tej splošni zmedi
in strahu sprejela ukrepe kot vsi drugi, da pa bo naslednjič imela svoje zahteve.
Ne moremo postati virtualno občestvo, obenem pa nemoteno kupovati v trgovinah.
V tem času velike tišine si moral razmisliti, kdo je zate Jezus … kaj ti pomeni
Cerkev … kaj sploh veruješ … Ta čas je POZABIL NA BOGA. Pozabil je celo to,
da je pozabil. Ta čas hodi v temi … navadil se je je … ne prenese Luči … Ljudje so
postali netopirji.
NE BODIMO NETOPIRJI … BOŽJE OKOLJE 3/2020, Milada Kalezić, gledališka igralka
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