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11.navadna nedelja

KDO JE JEZUS?
Evangelij današnje nedelje nam pomaga odgovoriti na vprašanje »Kdo je
Jezus?«. Preberimo prvi del:
»Ko je nekoč na samem molil, so bili z njim učenci in vprašal jih je: ‘Kaj
pravijo množice, kdo sem?’ Odgovorili so: ‘Janez Krstnik, drugi: Elija,
spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.’ Nato jim je rekel:
‘Kaj pa vi pravite, kdo sem?’ Peter je odgovoril: ‘Božji Maziljenec’«.
V Petrovem odgovoru je kvalitativni skok v primerjavi z odgovori ljudi.
Reči: »Janez Krstnik, Elija ali eden od prerokov« pomeni uporabljati
človeška merila. Do sem Jezus še vedno spada v skupino znanih, celo
izjemnih osebnosti. Reči: »Božji Maziljenec« pa je drugače; pomeni
potrditi Jezusovo absolutno edinstvenost. Prerokov je veliko, Mesija je en
sam.
Izraz »Kristus« je grški prevod aramejske besede Mashiah – Mesija, kar
pomeni »maziljen«, »posvečen«. Ta izraz se uporablja zaradi tega, ker so v
Svetem pismu osebe, ki so bile izbrane za kralje, duhovnike in preroke,
uvedli v njihovo službo z znamenjem dišečega olja, ki so jim ga zlili na
glavo. Vedno jasneje Sveto pismo govori o nekem posebnem
»Maziljencu«, ki se bo prikazal ob koncu časov, da bi vzpostavil Božje
kraljestvo na zemlji. Gre torej za posebno pomemben trenutek, ko nekdo
prvič prepozna, da je prav Jezus iz Nazareta, ki so ga imeli za tesarjevega
sina, dolga stoletja pričakovani Mesija.
VIR: Cantalamessa

JUNIJ - MESEC VRTNIC in SRCA JEZUSOVEGA
V tem tednu se zaključuje pouk v šoli za nekaj mesecev. Bogu
hvala za vse, kar so se otroci naučili pa tudi mi starejši od njih dobili.
Zaslužene počitnice. Hura!
Vzgoja se pa tudi v počitnicah nadaljuje.
Bogdan Žorž, velik vzgojitelj in psiholog pove. Tudi
meni si naklonil veliko milost, da sem lahko vzgojil
otroka. Sedaj pa ima ta otrok svojo lastno družino in tudi
jaz sem na preizkušnji. Daj mi moč in pogum, da se odrečem
gospodovanju nad svojim otrokom in mu dopustim, da gre svojo pot.
Tudi jaz sem že dočakal otroke svojega otroka! Neskončna ti
hvala za to veliko milost! Zavedam se, da sem pri vzgoji sam delal napake.
Odpusti mi prosim moje napake! Daj, da bi mi jih mogli odpustiti tudi moji
otroci in ne dopusti, da bi jih moje napake težile, bremenile v njihovem
življenju. Posebej še pri vzgoji njihovih otrok.
Zdaj, ko sem postal stari starš, se hočem svojih napak še posebej
zavedati in biti zelo strpen in potrpežljiv. Pomagaj
mi, da bom prepoznal trenutke, kdaj sem svojim
vnukom potreben in se znal ustrezno odzvati.
Pomagaj mi, da pri tem ne bom uveljavljal svoje
volje, ali prevzemal nase njihove odgovornosti,
ampak jim skušal pomagati in svetovati. Pomagaj
mi tudi spoznati, kdaj je moje vmešavanje nepotrebno, ali celo škodljivo,
da se bom v takih primerih znal umakniti. (B. Žorž, Stari starši in njihovo
vzgojna naloga)
Dobro je slišati:
Zahvala: Iskreno se Vam zahvaljujem za Vaš dar na prvo nedeljo v
mesecu juniju, ki je znašal 471,18 € in na nedeljo Svete Trojice, Kvatre II.,
ki je znašal 184, 37 €. Bog Vam povrni! Dar prve nedelje ostane doma,
Kvatrna nabirka pa gre na nadškofijo.
Telovska procesija: Iskrena hvala vsem pridnim možem za lepo
sodelovanje v »Telovski« procesiji in dobro opravljeno
nalogo. Hvala tudi vsem ostalim, za vse kar ste pripravili
za nemoten potek procesije. Kako lepo je sodelovati tam,
kjer brez izgovarjanja, vsak naredi svoje. Delo lepo
poteka in vsi so zadovoljni. Hvala vsem in vsakemu posebej.
Delo na koru: Dotrajane klopi na koru so možje odstranili, prav tako tudi
podest. V teh dneh bo mizar pogledal stanje in naredil načrt za nov podest

in tla pod klopmi. Za tem pa začne z izdelavo novih klopi.
Kdaj bodo končane, je pa težko datumsko določiti. Hvala
za vso dosedanjo pomoč v ta namen in se še lepo
priporočam.
Molitev za domovino: Velikokrat Vas vabimo, da bi molili za različne
namene. Hvala za vse molitve. Tokrat pa kličimo na pomoč Svetega Duha,
da bi razlil darove na vso Slovenijo, podaril modrost, razsodnost ter luč in
moč za prave odločitve državnim voditeljem. Za
odločitve, ki bodo gradile, ne rušile, ki bodo povezovale,
ne razdvajale, ki bodo v blagor vsega ljudstva.
Prosimo, naj pride Božji Duh nad vse prebivalce
Slovenije, da bi se med seboj sprejemali in spoštovali.
Osvobodi nas brezbrižnosti in prelaganja odgovornosti na
druge. Osvobodi nas izgovarjanja in vsakega medsebojnega nagajanja.
Zbudi v nas čut, da smo za našo zemeljsko domovino in njen napredek vsi
odgovorni. Pomagaj nam, da vsak prevzame in uresniči svoj del
odgovornosti.
Lepa misel:
POTOVANJE: Poslali so te na pot. Ne moreš izbirati, kdaj in kako jo boš
začel. Ne veš, kdaj, kje in kako jo boš končal. Nimaš zemljevida. Vse kar
veš je to, da se bo nekoč končala. Na tem potovanju so potrebna določena
pravila, ki se jih moraš prej naučiti. Ne moreš jih pa kontrolirati.
Vse, kar veš, je, da moraš potovanje nadaljevati, potem, ko ga enkrat
začneš, pa naj ti je to všeč ali ne. Potovati začneš brez
posesti in ko ga končaš, moraš vrniti vse, kar si si
pridobil. Na koncu boš nagrajen ali kaznovan.
To potovanje je življenje, dragi prijatelj in tega ne
moremo spremeniti. Trdna vera pa nam na srečo ublaži
udarce na poti življenja. (Vir: Obrisal bo solze iz njihovih oči, str. 68)
Odposlane svete maše: 12x za Marico Čelofiga; 11x za + Antona
Dolenca; 7x za + Katarino Frank; 7x za + Jožefa Vindiša; 6x za + Jožico
Ribič; 6x za + Alojza Kamenika; 3x za + Pernatove; 2x za + Elizabeto
Fišer; 2x v zahvalo; 1x za + Antona Zafošnika in vse Modičeve; 1x za +
Alojzijo Borko.
Za dobro voljo:
DEKLICA: Šef, ostro prime svojega uslužbenca, »zdaj mi pa iskreno
povejte, ali je kaj med vami in mojo hčerko?« - »Če odkrito povem: samo
vi!«

DVIGALO: Sodnik priči: »Po čem sklepate, da je bil obtoženi pijan?« »Šel je v telefonsko kabino, čez kakšne pol ure je izstopil in se jezil, da
dvigalo ne deluje!«

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
19.junij 22
PONEDELJEK
20. junij
TOREK
21. junij
SREDA
22. junij
ČETRTEK
23. junij
PETEK
24. junij

SVETA MAŠA ZA:
GODUJE
11. navad. ned. 7.30 Telovska procesija pred sv. mašo s 4 evangeliji
za žive in rajne župljane
10.00 za + Jasmino Trčko obl.

Adalbert, škof

…… za + Janeza Medveda obl. in Terezijo in sorod.

Alojzij Gonzaga

…….. za + Alojza Žagarja

Janez Fischer

…….. za + Antona Medveda obl. in Antonijo iz
Cirkovc, Marijo obl., Marjana in Franca Hergana

Rojstvo Janeza
Krstnika
Srce Jezusovo

……... za + Marijo Peršuh obl.
19.00 za + Tadeja Belca obl.

7.30 za + Janeza Lampreta obl. in starše
Dan državnosti
19.00 za + Antona Dolenca 30. dan
(Molitvena ura za zakonce in družine)
7.30 za žive in rajne župljane
NEDELJA
12. navad. ned.
26. junij 2022
10.00 za + Ano, Milana in Mihaela Klineta in stare
starše Marčič
Čiščenje in krašenje cerkve: Prisrčna hvala vsem pridnim iz obeh
Goric za skrb in lepo cerkev in ostale objekte in okolico. V juliju pa lepo
prosim vaščane Starošinc.
SOBOTA
25. junij
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