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22. navadna nedelja

KDOR HOČE HODITI ZA MENOJ, NAJ SE ODPOVE SAM SEBI!
V evangeliju današnje nedelje slišimo Jezusa, ki pravi:
»Če hoče kdo iti za menoj,
naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil;
kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.«
Naj vam takoj na začetku priznam, da me vsakokrat, ko odprem
bogoslužno knjigo Božje besede in najdem v evangeliju, ki ga moram
razlagati, besede kot so današnje, najprej obide skušnjava, da bi pobegnil,
kot je to storil Jona, ko mu je bilo naročeno, naj gre Ninivljanom pridigat in
jih klicat k spreobrnjenju.
»Odpovedati se samemu sebi, vzeti svoj križ.« Kako naj bi prepričal ljudi,
ki od jutra do večera ne delajo drugega, kot poveličujejo uspešnost in
uveljavljanje samega sebe, da bi sprejeli besede, kot so današnje?
Mislim, da je nekaj podobnega doživljal tudi apostol sv. Pavel, kajti nekoč
je skoraj kot odmev na podobno skušnjavo odločno vzkliknil: »Ne
sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki
veruje« (Rim 1,16). Po njegovem zgledu se tudi tokrat z Božjo pomočjo
zaupno lotevam evangeljske strani, ki nam jo odpira današnje bogoslužje.
VIR: Cantalamessa

SIMBOLI IN ZNAMENJA PRI SV.MAŠI:
SKLENJENE ROKE MED MAŠO: Pri sv. maši imamo običajno sklenjene
roke. Včasih jih sklene tudi mašnik. »Skleniti roke pomeni prav toliko kot:
Navadno delo, v katerem so te roke dan za dnem ujete, se bo za nekaj časa
prekinilo, roke se smejo spet približati, smejo nekaj časa praznovati.
Sklenjene roke, ki so jih začeli uvajati v bogoslužje v 12. stoletju, pomenijo
povezanost, zbranost, pozornost na to, kar se dogaja v naši
duši. Izražajo notranji mir in sveti molk ter združenje vseh
misli. Pomenijo pričakovanje srečanja z Bogom in izraz naše
prošnje k Bogu. Roke moramo skleniti tako, da bodo izraz
naše notranjosti. Obratno tudi lepo sklenjene roke opozarjajo
naše srce, da mora biti v harmoniji z veličino mašne daritve.
(se nadaljuje)
PO KORONAVIRUSU ALI S KORANAVIRUSOM?
(Nadškofovo pismo ob začetku pastoralnega leta)
Dragi sobratje duhovniki, sestre redovnice, redovniki, katehistinje in
kateheti, spoštovani pastoralni sodelavci!
Pred nami je novo pastoralno leto, ki je zavito v skrivnost. Ne vemo
namreč natančno, kaj vse nas pravzaprav čaka v prihodnjem letu, čeprav
kljub temu skrbno načrtujemo pastoralno leto. Skupaj
se sprašujemo: Ali bomo lahko končno bolj svobodno
zadihali in se vrnili nazaj k sv. mašam brez omejitev
in k rednemu verouku…? Nihče v tem trenutku ne
more dati odgovora na to vprašanje. Vsi smo v
pričakovanju in zaupamo, da bo virus Covid 19 čim
prej »ukročen«. Bolj, kot odgovor na zastavljeno vprašanje pa je na mestu
iskanje različnih možnosti, kako najbolje odgovoriti na razmere, s katerimi
se bomo srečali v jeseni.
V tem trenutku je pomembno, da ne spimo, ampak da aktivno
spremljamo razmere in iščemo načine, kako začeti novo pastoralno leto.
Čas pandemije je pokazal marsikaj: našo nebogljenost, šibkosti, pa tudi
marsikaj dobrega in spodbudnega. Mnogi so z odobravanjem sprejeli, da so
lahko udobno, kar od doma, pred ekrani ali pred radijskimi sprejemniki
spremljali sv. maše, saj je bila takrat to edina možna rešitev. Ko pa so se
razmere glede širjenja okužbe delno izboljšale in bi lahko bili že navzoči
pri sv. mašah po cerkvah, so nekateri ostali še vedno doma. Razumen, da je
pri nekaterih prisoten strah in tudi nošenje mask je za nekatere velika
pokora.

Vendarle pa je čisto nekaj drugega biti dejansko navzoč pri sv. maši, skupaj
z drugimi verniki, ali pa zgolj spremljati prenos sv. maše prek javnih občil.
Jezus pravi, da tam, kjer sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu, je on
sam v njihovi sredi (prim. Mt 18, 20.
Druga naloga bo skrb za primerno podeljevanje zakramentov. Izredne
razmere do sedaj niso dovoljevale, da bi ob podeljevanju zakramentov bilo
navzoče večje število vernikov, pa tudi priprava na prejem zakramentov je
bila skrčena in s tem osiromašena. Vsekakor bo pastoralni pripravi na
prejem zakramentov potrebno dati večji poudarek, pa tudi če bo to pripravo
zaradi morebitnega ponovnega izbruha okužb
potrebno ustrezno prilagoditi.
Glede pogrebov v izrednih razmerah prav tako
marsikje ni bilo možnosti za obhajanje pogrebnih
sv. maš. Pa tudi sedaj, ko so te maše dovoljene, se
marsikje dogaja, da ostaja pogrebni obred ločen
od pogrebne sv. maše. Takoj, ko bodo razmere dovoljevale, se je potrebno
vrniti k običajni praksi, ko je pogrebna sv. maša sestavni del krščanskega
pogreba, kot to predvideva tudi pogrebni obrednik.
Zelo pomembno pri tem je tudi, da drug drugemu pomagamo s svojimi
izkušnjami in dobrimi rešitvami. Želim, da se o tem vprašanjih pogovarjate
na dekanijskih srečanjih in prosim, da mi svoje rešitve in predloge tudi
posredujete, da bi jih zbrali tudi v okviru Pastoralne službe, jih ovrednotili
in bi jih lahko delili tudi v širšem krogu. Predvsem pa naj bo novo
pastoralno leto 2020/21 blagoslovljeno in naj obrodi bogate sadove, četudi
v izrednih razmerah!
msgr. Alojzij Cvikl DJ , nadškof metropolit
ZAKONSKI JUBILANTI: Lepo se zahvalim vsem, ki ste
karkoli pomagali pri srečanju zakonskih jubilantov. Posebej pa
hvala vsem članom Župnijske Karitas, članom PZ Utrinek,
organistu, pritrkovalcem, in ministrantom. Koliko sem slišal,
so bili zakonci zelo zadovoljni. Bog Vam povrni!
VEROUK V NOVEM ŠOLSKEM LETU: Z veroukom bomo začeli
drugi teden, od 7. septembra naprej. Več o tem v naslednjem »ML«.

OZNANILA:
POROČILA STA SE:
Pleteršek Rok- Gregorc Nina
Iskrene čestitke!

DAN

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
NEDELJA
10.00 za + Anico Sagadin (Spomnimo se še vseh +
22. navadna ned.
30. avg. 2020
Cesarjevih – sv. maša odposlana)
11.15 Krst: Gajser Pika
7.30 za + Jerneja in Rozo Beranič obl. in Dragico
PONEDELJEK
Rajmund
Brumec
31 avg.
18.00 Priprava na poroko (Strašek – Dobič)
TOREK
7.30 za + Vladimirja Kmetca iz Pongrc (Umrl v
Egidij, Tilen
1. sept.
Kanadi)
SREDA
7.30 za + Albino in Karla Žerjav
Marjeta, mučenka
2. sept.
(Molitvena ura za domovino)
7.30 za + Katarino Klasinc obl., Franca, Marjetko
in Jožeta Capla
ČETRTEK
Gregor Veliki,
3. sept.
papež
19.00 za + Jožefa Baklana 8. dan
(Molitvena ura za duh. in red. poklice)
7.30 za nove duhovne in redovne poklice
I. PETEK
Rozalija Sicilska
(Obisk bolnikov po vaseh)
4. sept.
19.00 za + Franca Unuka obl. in Marijo
11.00 Krst: Hergula Ema
14.00 Poroka: Unuk Ines – Hajšek Andrej
I. SOBOTA
Mati Terezija,
19.00 za + Franca Medveda obl., Marico, Albino
5.. sept.
redovnica
Zafošnik in Janeza
(Molitvena ura za družine)
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Franca Partliča obl., starše Španinger,
NEDELJA
23. navadna ned.
brata Milana in Marijo, Branka Ahačiča in
6. sept. 2020
angelska
zdravje v družini Krst med mašo : Flinčec
Simon in Jernej

UMRL JE:
Baklan Jožef
Sp. Jablane 16,
Star 91 let.
Naj počiva v miru!
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