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21. navadna nedelja

KRISTUS JE VZLJUBIL CERKEV!
Z današnjo nedeljo zaokrožujemo ciklus odlomkov iz šestega poglavja
evangelija po Janezu. Priča smo dramatičnemu epilogu celotnega govora.
Nekateri niso mogli sprejeti tega, kar je Jezus govoril, in so odšli. On pa se
je tedaj obrnil k apostolom in jim rekel: »Ali hočete tudi vi oditi?« Peter
mu odgovori: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja
imaš.« Apostoli se v tem trenutku dokončno odločijo za Kristusa. Če so
doslej hodili za njim misleč, da bo uresničil njihove zemeljske sanje, zdaj
vedo, da se je potrebno odpovedati vsem svojim zemeljskim sanjam, da bi
mogli hoditi za njim. Ta odločitev bo za vse, razen za enega, za Juda, ostala
dokončna vse do smrti. Ob poslušanju tega evangeljskega odlomka smo
povabljeni, da tudi mi obnovimo našo odločitev za Kristusa. V preteklosti
ni bilo čutiti tako močne potrebe po tej osebni odločitvi, ker nas je izročilo
skupaj z navadami samo uvajalo v krščansko življenje, danes pa ni več
tako. Kakor danes mladi ne sprejemajo več, da bi jim starši izbirali, s kom
se bodo poročili, tako se tudi glede vere ne moremo več zadovoljiti s tem,
da bi odločitve namesto nas sprejemali drugi, ne da bi jih mi sprejeli za
svoje in jih potrdili. Vse to je dobrina in napredek, a prinaša tudi
odgovornost. To pomeni, da je potrebno izbrati in se odločiti. Najslabše bi
bilo, če ne bi sprejeli, da drugi izberejo za nas, sami se pa tudi ne bi
odločili.
VIR: Cantalamessa

A V G U S T: SAMO ŠE NEKAJ dni POČITNIC, POTEM PA…
Župnijsko žegnanje, zahvala!
Spoštovani župljani! Ob vsem
dogajanju, ki ste ga ustvarili ob žegnanju, ste
začutili zadovoljstvo, veselje in hvaležnost.
Kako nebi, ob končani obnovi zunanjosti
cerkve, zglednem sodelovanju in medsebojni
povezanosti. Zbranost, ki ste jo ustvarili že
med procesijo in sv. mašo in prijetno vzdušje
pri skupnem druženju na dvorišču, je
znamenje veselja in hvaležnosti Bogu in drug drugemu. Brez Vašega,
sodelovanja, številnimi prispevki na različnih področjih, bi vsega tega nebi
bilo.
V prejetem računu, za opravljena dela na cerkvi, je vsota enaka kot
v predračunu 52.000,- Od tega smo imeli prihranjenega 20.000,- . Vsota
Vaših darov, ki ste jih prinesli v ta namen, znaša 26.400,-. Pri nedeljskih
nabirkah in pogrebih se je zbralo 3.500,-. Dolga je še 2.000,- €. To je
malenkost v primeru s celotno vsoto. Bogu hvala za vse! Spoštovani in
dragi dobri ljudje, iskrena hvala vsem Vam za darove in vsakemu posebej
za dragoceno pomoč. Bog Vam bogato povrni!
Dobro je slišati:
Zakonski jubilanti: Brez naših pridnih članov Župnijske Karitas, bi
marsičesa v župniji ne bi bilo. Zagotovo ne v taki obliki srečanja zakonskih
jubilantov. Iskreno se jim zahvaljujem za šopke, za na prsi, ki jih ročno
izdelajo, darilo jubilantom, ki ga sami
izberejo in uredijo, sodelovanje pri sv.
maši in celotno postrežbo. Za naštetimi
stvarmi je ogromno dela in podarjenega
časa, ki ga te pridne osebe namenijo za
dobro drugih. Spoštovani člani Župnijske
Karitas, iskrena hvala in naj Vam Bog
bogato povrne Vašo ljubezen in delo.
Odhod, ključarja g. Janka Beraniča v večnost: Letos za veliko noč, mi
je g. Janko takole napisal in voščil: »Obdobje in čas, v katerem trenutno
živimo, je za naš razum nerazumljiv. Razumljivo za nas in tolažba so
Njegove besede; ,,…z vami bom vse dni do konca sveta,,«. Vedno težje je
razumel sodobni čas in ljudi v njem. Poznal je življenje in vedel, da človek
sam ne more živeti in preživeti. Zato se je vedno obračal k sočloveku in
Bogu. Da se pa lahko obrneš po pomoč, moraš imeti z njim lep odnos. In za

to se je +Janko vedno prizadeval. Kot sodoben in
skrben kmet je šest dni delal, sedmi dan pa
namenil Bogu in počitku. Nedelja je bila zanj sveti
dan, kjer se je Bogu zahvalil in pri sv. maši in v sv.
obhajilu okrepil za naslednji teden. To je bil dan,
ko se je srečal z drugimi, popoldan pa se posvetil
domačim. Svoj čas je razdajal za druge; dokler je
bilo potrebno, v delu, pozneje pa v molitvi in trpljenju. Bil nam je velik
zgled v odnosu do narave in zemlje. Ravnal se je po načelu, »Naj ne ve
levica, kaj dela desnica«. Nikoli ni skrival svoje vere, ampak jo je v praksi
živel. Rad se je udeleževal romanj, bil zvest bralec cerkvenih časopisov in
Mohorjevih knjig. Bil je dolga leta bralec Božje besede in skrben varuh
cerkvenega premoženja. Dobro je bil seznanjen z dogajanjem v Cerkvi in
ga je bolelo, če ni bilo kaj prav. Zelo rad se je udeleževal praznovanj v
župniji, sodeloval pri slovesnostih in pozdravljal goste. Boga ni nosil na
ustnicah, ampak v srcu. Bil je človek, ki je znal povezovati, graditi
mostove, združevati in živeti kulturo zahvale. Nikoli ni razdiral, ampak
spoštoval drugače mislečega. Ob srečanju z njim si začutil nekaj lepega, ki
je prihajalo iz njega. Vseskozi je bil na strani majhnih in potrebnih.
Poslovil se je na dan pred župnijskim praznikom, ki mu je vedno veliko
pomenil. Vedel je, da prazniki ljudi povezujejo, zato je vse naredil, da so
bili lepi. Praznike je treba praznovati, zato ni nikoli ob nedeljah in
praznikih delal na zemlji. Lučko vere je iz prejšnjih rodov prenesel v
sedanji rod in jo ohranil. Naj luč vere pri tej hiši vedno gori. Bil nam je
velik zgled in nezaslužen dar. Verujemo, da je že v Njegovem toplem
objemu in varnem naročju, od koder bo posredoval Božjega blagoslova na
vse, ki jih je imel rad. Verujemo, da je sedaj naš priprošnjik pri Bogu.
Lepa misel: »Preljubi starši, ki svojim otrokom srečno življenje želite,
obvarujte jih vsake razvade. Ni bogat, kdo veliko ima, ampak kateri malo
potrebuje, ker razvajen ni. Ni srečen, kdor ima vse, kar poželi, ampak le
tisti, ki rad za dobro vzame, kar mu Bog da. Ne posnemajte brez
premisleka drugih ljudi, naj si bo v modi, vedenju, govorjenju ali hrani«.
(A. M. Slomšek)
Verouk v novem šolskem letu: Težko je reči, kako bo potekal verouk. Ko
bodo jasna navodila, bomo vedeli, kako naprej.
V prihodnjem Marijinem listu bo začasni urnik, ki ga bomo po potrebi
spreminjali in prilagajali. Lepo prosim, skušajte razumeti, da vsem ne bo
mogoče ustreči. Storili bomo, kar bo največ mogoče.

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
22. avg. 2021
PONEDELJEK
23. avg.
TOREK
24. avg.
SREDA
25. avg.
ČETRTEK
26. avg.
PETEK
27. avg.
SOBOTA
28. avg.

NEDELJA
29. avg. 2021

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:

7.30
10.00
21. navadna ned. 11.00
15.00

za žive in rajne župljane
za + Jožefo Kušar obl. in Janeza
Krst: Dolenc Katarina in Marinič Ela
Zakonski jubilanti: V zahvalo za vse, kar je
bilo v zakonu
19.00 za + Janka Beraniča 8. dan

Roza iz Lime

7.30 za + Martina Ribiča in sorodnike

Jernej, Natanael

7.30 za + Terezijo Draškovič obl. in Alojza

Ludvik IX

7.30 za + starše Lačen obl. in sorodnike

……... za + Jožeta Baklana obl. in Marico
(Sv. maša opravljena v odsotnosti)
…….. za + Ljudmilo Pleteršek obl. in Antona
Monika, mati
Avguština
(Sv. maša opravljena v odsotnosti)
9.00 Gasilci z druge strani Boča: romarji
11.00 Krst: Bombek Aurora
Avguštin, škof
13.00 Poroka: Stojnšek Patrik – Prah Petra
19.00 za + Janka obl. in starše Draškovič in sorod.
(Molitvena ura za družine)
7.30 za žive in rajne župljane
10.00
za + Nežiko Frangež obl., vse Bertolove in
22. navadna ned.
Marijo Vivod
14.00 zlata poroka: Hercog Ivan - Zdenka
Ivana Bichier

.
Dežurni ministrant:
FRANGEŽ TEO

POROČILA STA SE:
Hekič Uroš- Klajnšek Lenka
Iskrene čestitke!
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