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LETO 19

ŠTEVILKA 20

5. velikonočna nedelja

NOVA ZAPOVED!
V Božji besedi današnje nedelje se večkrat ponovi neka določena beseda.
Govora je o »novem nebu in novi zemlji«, o »novem Jeruzalemu«, o Bogu,
ki »dela vse novo« in končno v evangeliju beremo o »novi zapovedi«.
»Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz
ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj«.
»Nov«, »novost« spadata v izredno majhno skupino »magičnih« besed, ki
prebujajo vedno in samo pozitivne občutke. Popolnoma nov, čisto nov,
nova obleka, novo življenje, nov dan, novo leto. Novost je novica. Ti dve
besedi sta kakor sinonima. V angleščini so »novice« – news preprosto
samostalnik, iz katerega je izpeljan pridevnik »nov« – new. Enako velja
tudi v slovenščini in označuje nekaj novega oz. novico. Evangelij se
imenuje tudi »dobra novica« in to prav zaradi tega, ker vsebuje najbolj
izvirno novost.
Zakaj nam je novo tako zelo všeč? Ne le zato, ker je novo, ker še ni
uporabljeno (npr. avtomobil) in zato običajno bolje deluje. Če bi bilo samo
zato, zakaj potem s takim veseljem pozdravljamo novo leto ali pa nov dan?
Globlji motiv je v tem, da novost, se pravi tisto, česar še ne poznamo in še
nismo izkusili, odpira prostor pričakovanju, presenečenju, upanju, sanjam.
Sreča je hči prav vseh teh reči. Če bi bili gotovi, da nam novo leto prinaša
prav tisto, kar nam prineslo staro leto, nič več in nič manj, nam ne bi bilo
več všeč.
VIR: Cantalamessa

APRIL - MAJ : ŠMARNICE
Kako lepe so nedelje v mesecu maju. Nemogoče je ostati doma v tako
razkošni naravi, ki nas obdaja. Kam vse smo šli in kaj vse smo počeli, ko
smo bili še doma.
Obisk cerkve in udeležba pri sveti maši je bil za mnoge med nami od
vedno vrhunec obhajanja Gospodovega dne. Res smo morda kdaj šli k maši
na izletu ali počitnicah, vse ostalo je bilo vselej
enako. Nedelje brez maše ni bilo. Človek je
ustvarjen po Božji podobi in brez Boga mu nekaj
manjka.
Ne vem, če se Slovenci dovolj zavedamo
bogastva in blagoslova s cerkvicami na skoraj
vsakem gričku. Vsaka od teh cerkva nosi svojo zgodbo. Nekatere so bile
postavljene v zahvalo, druge kot prošnja, večina pa predvsem kot
spodbuda, da bi imeli vsi možnost prihajati pred Božji oltar in k prejemanju
zakramentov.
Jezus ni nikoli govoril o kakšnem raju na zemlji. Govoril je o boju
in trudu in potu na obrazu. Govoril je o strmi ozki poti in številnih vabljivih
možnostih, kjer bi lahko zašli. Natančno je vedel, kako lahko nas je zavesti,
kako šibki smo in kako hitro nas blišč preslepi. Vedel je, da
nujno potrebujemo drug drugega, da si bomo pomagali
hoditi po pravih poteh. In vedel je tudi, da bomo nujno
potrebovali tudi prostor - cerkev, kjer se bomo družili pri
Njem dobivali moč.
Danes je lepa majska nedelja in kot družina gremo v cerkev.
Izročimo mu drug drugega, svoje skrbi in težave, prošnje in zahvale in dal
nam bo moč za ves teden. Čas, ki je pred nami, ni lahek. Potrebujemo
Gospoda, le z Njegovo pomočjo bomo zmogli, kar
življenje od nas zahteva.
Domača cerkev pa čaka. Zvon nas iz dneva v dan
vabi, posebej še v nedeljo. Naj bo nedelja v mesecu maju
praznik hvaležnosti, molitve in pozornosti, do Boga,
Marije (pri šmarnicah) in sočloveka. (Vir: Splet )
Dobro je slišati:
KRALJEVI SIN VODI H KRALJU: Nekoč je deček z družino obiskal
London in si tam močno zaželel, da bi videl angleškega kralja. Seveda so
bila ob njegovem obisku vrata kraljeve palače zaprta. Na njegovo prošnjo,

da bi rad videl kralja, mu je stražar dejal: »Žal mi je, a nimaš dovoljenja!«
Mimo je prišel lepo oblečen plemič in slišal pogovor. Vprašal je dečka:
»Kaj bi pa ti rad?« Ta je odgovoril: »Zelo si želim videti kralja.« Mladi
plemič je prijel dečka za roko in mu dejal: »Pojdiva.« Ko sta se približala
vratom palače, jih je stražar na stežaj odprl. Dečka
je vodil v palačo in po stopnicah sta se povzpela
naravnost pred kralja.
Lepo oblečeni plemič je bil valižanski princ,
kraljevi sin, ki je dečku omogočil dostop do svojega
očeta, kralja.
Podobno nam Jezus Kristus omogoča dostop do Boga očeta, ker je
Božji Sin. (Vir: »Zgodbe za veselje do življenja«, str. 12)
Nadškofijsko srečanje družin:
Kljub temu, da je bilo nadškofijsko srečanje družin potisnjeno v našo
župnijo tako »na hitro«, ste se spoštovani dobri ljudje, ponovno zelo dobro
izkazali. Iskreno se zahvaljujem vsem članom Župnijske Karitas, za levji
delež pri tem sodelovanju. Hvala Vam, spoštovane
gospodinje za prinesene sladke dobrote. Posebej pa
hvala Jablanskim gasilcem za urejanje prometa in
posojene gasilske mize in klopi. Hvala ga. Gelci, g. Marjanu in g. Alešu za
logistične usluge. Vsem, ki ste kakorkoli pomagali, iskrena hvala in Bog
povrni!
Pridiga: Pridigar pride v župnijo, da bi spregovoril
faranom. Sprva so mu vsi pozorno prisluhnili, a kmalu so se
naveličali in nazadnje je ostal čisto sam. Pa vseeno je vsak
dan pridigal. Nekega dne mu naključni faran reče: »Kaj ne
vidiš, da te nihče ne posluša? Zakaj se trudiš in pridigaš?«
Pridigar je odgovoril: »Na začetku sem mislil, da jih bom s
svojim pridiganjem spreobrnil. Zdaj pa pridigam, da jim dokažem, da me
oni ne bodo spreobrnili«.
Za dobro voljo: ZAUPNO: On: ''Draga, ali te lahko vprašam nekaj
kočljivega?'' – Ona: ''Glej, že tri leta sva skupaj, lahko me mirno vprašaš.'' –
On: ''Kdaj imaš ti pravzaprav rojstni dan?''
SANJE – Če v tvojih sanjah vidiš stranišče, ga nikar ne uporabljaj. To je
past.

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
15.maj 22
PONEDELJEK
16. maj
TOREK
17. maj
SREDA
18. maj
ČETRTEK
19. maj

GODUJE

5. velikonoč. n.

11.30 za žive in rajne vaščane Mihovc in Dragonje vasi
(v kapeli v Mihovcah)
15.00 Sinodalno srečanje v MB (pri Don Bosku)
19.00 Srečanje: Moška skupina

Janez Nepomuk

7.30 za + Marijo, Štefana in Franca Korena in
Marjana Rogina

Jošt, puščavnik

7.30 za + Antona Pleterška obl. in Ljudmilo

Feliks, Splitski

7.30 za + Jožefa Vindiša 8. dan

Krispin, redovnik

PETEK
20. maj

Hilarij, škof

SOBOTA
21. maj

Timotej, diakon

NEDELJA
22. maj 2022

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + duhovnike, ki so delovali v cirkovški župniji

6. velik. ned.
1. sv. obhajilo

UMRLA JE:
Vindiš Jožef,
Šikole 14,
Naj počiva v miru!

19.00 za + Stanka Žumana obl.
(Molitvena ura za nove duh. in redov. poklice)
7.30 za + Franca Kušarja obl., Jožefo, vse žive in
rajne sorodnike
17.00 Spoved 1. obhajancev in staršev
19.00 za + Mimiko Lah 30. dan
9.00 Tečaj za animatorje: v Cirkovcah
19.00 za + Štefana Trčko obl. in Angelo
(Molitvena ura za zakonce in družine)
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za prvoobhajance in njihove družine
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