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Marijina pripoved
Pozdravljeni! Danes, zadnji dan šmarnic, vas želi nagovoriti romarica. Želim spregovoriti
predvsem o Jezusu. In pripoved o Jezusu je vedno zanimiva, vedno lepa. Naj povem, da
sem veliko romala z Jezusom, tam po galilejskih gričih, pa v Jeruzalem in še kam. Moje
romanje še ni končano. Kar naprej sem na poti. Obiskala sem že številne kraje po svetu.
Bila sem v Lurdu v Franciji, v Fatimi na Portugalskem, če omenim samo najbolj znane
romarske kraje, in še v številnih drugih znanih krajih. Romala sem tudi po deželi, ki jo vi
imenujete raj pod Triglavom, tam med morjem in panonsko ravnino. Obiskala sem Skalnico
ali Sveto goro, pa Brezje, Ptujsko goro, Turnišče, Petrovče, Zaplaz. Pot me je vodila preko
ravnin in hribov, med mesti in vasmi. Pravzaprav lahko rečem, da ni kraja v tem vašem raju,
kamor ne bi stopila moja noga.
Danes sem priromala v vaš kraj. Ustavila sem se v vaši cerkvi. V tem mesecu maju ste se
zbirali k molitvi in poslušali pripovedi različnih ljudi o meni in mojem sinu Jezusu. »Marija
nam govori!« slišim vaše presenečene vzklike. »Nebeška Mati je med nami!« Da, jaz,
Marija, nebeška mati sem med vami. Danes vam želim še sama povedati nekaj besed. Ves
mesec ste me srečevali. Gledali in krasili ste mojo podobo, dan za dnem ste vzklikali:
»Sveta Marija, prosi za nas!« Srečevali pa ste se tudi z mojim Sinom, z Jezusom. In to je
najpomembnejše. Jezus je Odrešenik, on vas ima neizmerno rad. On vam daje moč za
dobra dela, on vam odpušča grehe, ko v svoji slabosti grešite. On vam daje samega sebe
v hrano. Kako vesela sem, ko pridete k njemu, ko ga molite in častite! Kako vesela sem, ko
se trudite biti dobri! Čeprav sem pri Jezusu v nebesih, sem vseeno romarica. Svoje romanje
želim nadaljevati. Ne bi rada ostala samo v vaših cerkvah in kapelah. Radi bi vstopila v
vaše domove. Rada bi vas spremljala na poti v šolo, odrasle pa na poti v službo. Rada bi
bila z vsakim od vas, z mladim in odraslim, z zdravim in bolnim, z dobrim in manj dobrim.
Rada bi vas spremljala od jutra do večera in potem naprej od večera do jutra. Brez konca.
Saj tudi sem z vami. Govorim vam, vabim vas. Na žalost me zmeraj ne slišite. A ne bom
odnehala. Trkala bom, govorila, vabila. Jezus je tako dober! Jezus je največji zaklad, ki ga
imamo! Jezus je Bog. Zato ne bom odnehala, dokler vsak človek ne spozna njegovo
ljubezen. Dokler vsak v svojem srcu ne reče: »Kako velik si, Bog, Jezus Kristus! Bodi
hvaljen na veke!«

Pon., 4. 6.
Kvirin iz Siska
Tor., 5. 6.
Bonifacij
Sre., 6. 6.
Norbert
Čet., 7. 6.
Robert
Pet., 8. 6.

SRCE JEZUSOVO

Sob., 9. 6.
Marijino
brezmadežno srce
Ned., 10. 6.
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Ob 7.30
za + Jožefo
Rihter, obl.

Tedaj so prišli
njegova mati in
njegovi bratje. Stali
so zunaj, poslali
ponj in ga poklicali.
Okrog njega je
sedela množica in
so mu rekli:
»Glej, tvoja mati,
tvoji bratje in tvoje
sestre so zunaj in te
želijo.«
Odgovóril jim je:
»Kdo je moja mati
in kdo so moji
bratje?«
In ozrl se je po
tistih, ki so sedeli
okrog njega, in
rekel:

Ob 19. uri
za + Marijo Planinšič – Grdadolnik
Ob 19. uri
za + Alojzija Ričnika, obl.
Poletna – »leteča« - rekolekcija dekanijskih duhovnikov …
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za vse + pri Šlencu
Ob 19. uri za + Elizabeto in Alojza Najžarja in
Antonijo in Jakoba Najžarja ter Ivano Polanc
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Beseda nas popelje v trenutke, ko se zlo začenja porajati v svetu,
opozarja, da ta "skrivnost zla" ostaja stalna spremljevalka človeštva –
človek, bitje razuma in svobode, se lahko odloča tudi za zlo, in
dejansko to dela, čeprav se pri tem vedno znova pojavlja vprašanje,
zakaj – prav tako pa spregovori o Odrešeniku, ki kaže na izhodišče
zla, na zavestno zavračanje Duha, in na pot v osvobojenost:
- morda tuje zveni beseda nag sem in sem se skril, toda prav to
spoznanje in občutek sramu, ki poslej človeka navdaja, izraža, da se je
z uporom stvari proti Stvarniku, z grehom, podrlo notranje
ravnovesje v človeku – ni več sproščenega prijateljstva z Bogom, ni
več sproščenega, svobodnega odnosa do stvari, poslej bo človek iskal
to rajsko soglasje, uglašenost, sv. Ciril bi rekel "pradedne časti"; apostol v pismu Korinčanom poudarja, da je Jezus, v raju napovedani
zarod žene, edini Odrešenik, po katerem se naš notranji človek od
dne do dne obnavlja, je edina pot, ki človeka spet lahko pripelje do
notranjega ravnovesja in spokojnosti, do jasnega, vedrega in
sproščenega pogleda na prihodnost; - Gospod sam pa pokaže, da
se pot do osvobojenosti od notranje razklanosti, do prijateljstva z
Bogom, do "pradedne časti" začenja prav tam, kjer jo je človek
presekal, ko se je v raju uprl Bogu: kdor spolni božjo voljo, ta mi je
brat in sestra in mati, svobodno sprejemanje in osvobajajoče
spolnjevanje božje volje torej človeka postavlja na tako raven, da
je Bogu blizu kot brat, sestra, mati. Brez izjeme vsakomur od nas je
na naši osebni poti lahko vabljiv zgled Frančišek Asiški, pravi lik
"vrhunskega kristjana"; na začetku njegove poti niso senzacionalna
dogajanja, ni globokoumno modrovanje, ampak preprosto, predvsem
pa iskreno vprašanje: Gospod, kaj hočeš, da storim. In kje je zvedel,
kaj naj stori? Prisluhnil je prav isti Besedi, kot jo tudi mi lahko
poslušamo, in je ugotavljal: Najvišji mi je razodel, in je Besedo
vzel zares. Po p. M. Benediku

»Glejte, to so moja
mati in moji bratje!
Kdor namreč
izpolnjuje Božjo
voljo, ta je moj
brat, sestra in
mati.«
(Mr 3,31–35)

Na Sv. Antonu na Pohorju
LEPA NEDELJA na čast sv. Antonu Padovanskemu
Duhovni voditelj in spovednik: kapucin br. Metod Benedik OFMCap

Ob 9. uri za + Antonijo in Avgusta Nabernika ter
vse + na Dojerjevem in Pečnikovem
Ob 10. uri slovesna procesija z Najsvetejšim na to daritev …
za + Amalijo Petrun
za + Štefanijo Stramec, roj. Hudernik
za + Petra in Rozalijo Naglič

Sveti Anton Padovanski spada med najbolj priljubljene svetnike, ki se mu lahko priporočite, ko kaj
iščete – na primer moža oziroma ženo. Seveda ga lahko prosite z besedami po lastnem navdihu,
tu pa le predlog, kako prositi, da bi našli življenjskega sopotnika.
Moj veliki prijatelj sveti Anton, ti, ki si zavetnik zaljubljencev,
ozri se name, na moje življenje, na moja hrepenenja in posreduj zame.
Brani me pred nevarnostmi, odvrni od mene nesrečo, zablode in razočaranja.
Pomagaj mi, da bom realen / realna, samozavesten / samozavestna,
dostojanstven / dostojanstvena in vesel / vesela.
Naj najdem dekle / fanta, ki mi bo všeč, ki bo delavna / delaven,
dobra / dober in odgovorna / odgovoren.
Ki bo znala / znal pogumno stopati v prihodnost in proti življenju v dvoje.
Ki se bo pripravljena / pripravljen dati na razpolago kot nekdo,
ki je od Boga prejel sveto poklicanost in obvezo do družbe.
Naj bo moja zaljubljenost srečna in moja ljubezen brezmejna.
Naj vsi zaljubljenci iščejo medsebojno vzajemno razumevanje,
skupnost za vse življenje in rast v veri. Amen.
Pon., 11. 6.
Barnaba
Tor., 12. 6.
Eskil
Sre., 13. 6.

ANTON
PADOVANSKI

Ob 19. uri
za + Dragico Laznik
Ob 19. uri za + Antona Plazla, Mirka Pomberga, starše ter
brata in nečakinjo Medved
ROMARSKI SHOD na čast sv. ANTONU PADOVANSKEMU:
Duhovni voditelj in spovednik: kapucin br. Metod Benedik OFMCap

Ob 8. uri za + Dušana Kovača in vse + Kavčeve
Ob 9. uri za + očeta Antona in sina Antona Reflaka ter
Živa je govorica,
kadar govorijo dela. vse žive in + Reflakove
sv. Anton Padovanski
Ob 10. uri za + Jožeta Merzdovnika
Čet., 14. 6.
Ob 19. uri
Valerij in Rufin
za + Franca Kačiča, obl. in očeta Franca
Pet., 15. 6.
Ob 19. uri
Vid
za + Vido Pungartnik
Sob., 16. 6.
Beno

Doma ne bo daritve – sv. maše!

Ned., 17. 6.

Beseda, ki jo danes slišimo, nas postavlja na drugačna, poudarimo,
realna tla: - mar nam ne da že četrturna toča ali nenaden vihar vedeti,
da le ni vse odvisno samo od nas in naših preračunavanj, ampak igrajo
vlogo še drugi dejavniki, čisto naravni in nam dobro znani, ki nas pa
vendar
vedno znova presenečajo in jih človek preprosto ne more stlačiti
Ob 8. uri
v računalnik ter jih po svoje obvladovati; - Beseda nas razločno želi
za + starše Žigart,
opozoriti, da je stalno na delu še nekdo, ki s svojo močjo vse presega,
2 brata in sestro
Stvarnik, ki podarja življenjsko silo, da mladika požene veje in obrodi
… med daritvijo
sad in postane krasna cedra, ki ga je vendar treba upoštevati kot
nastop ob
začetnika vsake rasti in napredovanja, kot o njem pravi Pavel: nič ni
zaključku šolanja tisti, ki sadi, in nič tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog; - pri
v orglanju na
tem pa prav tako ne moremo mimo ugotovitve, ki jo je Pavel povzel v
Glasbeni šoli
današnjo misel: v veri hodimo, ne v gledanju - ta božja dejavna
navzočnost v svetu nam ob vseh razglabljanjih in ugibanjih ostaja
Radlje ob Dravi
nejasna, največkrat nerazumljiva, nevidna, neotipljiva, samo v veri jo
Mirjam Ričnik
lahko sprejemamo; - apostol pa tudi nadaljuje: vedno smo polni
pod mentorstvom
zaupanja,
tudi takrat, ko ne vidimo več poti pred seboj, se zanašamo
g. Estere
na
Boga, na njegovo dobrotno roko, ki se je lahko oprimemo,
Vidakovič Hari
prepričani smo, da nas Gospod, naš Oče, nikoli ne izpusti izpred oči,
njegova naklonjenost nas vedno spremlja. Cerkve in njenega
Ob 10. uri
odrešenjskega poslanstva ne moremo strniti v nekake sociološke
na Sv. Antonu
modele, ne skrčiti na etični zakonik dobrih del; kar Cerkev želi
za + Marijo
posredovati v svojem okolju, je človeku dar Boga, ki je dal svojega
Ladinek ter
Sina, da bi vsak, kdor veruje vanj, imel večno življenje. Za nekatere
Ferdinanda in
je prihodnost le smrt in nič, za druge je brezvoljna vdanost v usodo. Za
verujočega človeka pa ni ne čakalnica ne solzna dolina, ampak
2 sina
življenje, ki skuša biti izpolnjeno z deli ljubezni v veri, da je
Gospod premagal smrt in tudi nam ljudem zagotovil neminljivo
življenje. Po p. M. Benediku
Tudi počitniška nedelja je Gospodov dan … V počitniških mesecih, ko imajo otroci in mladina
šolske počitnice, odrasli pa zaslužen dopust, opažam, da je pri nedeljskih mašah po naših cerkvah precej
manj ljudi. Ali tretja božja zapoved “Posvečuj Gospodov dan” v tem času ne velja? N: N.
Božje zapovedi niso ‘sezonske’, ampak nas vežejo vse dni v letu, vsa leta našega življenja.
Človek, ki ima osebno vero in se ne ravna po okolici, čuti potrebo po rednem stiku z Bogom: v vsakdanji
molitvi in s posvečevanjem Gospodovega dne, ki je za nas kristjane nedelja.
Kako posvečujemo nedeljo? Katekizem katoliške Cerkve (kompendij) odgovarja: »Kristjani
posvečujejo nedeljo in zapovedane praznike z udeležbo pri Gospodovi evharistiji. Vzdržujejo se
tudi tistih dejavnosti, ki ovirajo bogočastje, Gospodovemu dnevu lastno veselje ter duhu in telesu
primeren oddih. Dovoljene so dejavnosti, povezane z družinskimi potrebami ali službe velike
socialne koristi, samo da ne bodo uvedle navad, škodljivih za posvečevanje nedelje, za družinsko
življenje in zdravje.« Tudi glede posvečevanja nedelje veljajo Jezusove besede: »Kjer je tvoj zaklad,
tam bo tudi tvoje srce« (Mt 6,21). Vir: Ognjišče
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