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Drage sestre in bratje v Gospodu!
Letošnje leto je še prav posebno – izjemno. Je leto sočutja – usmiljenja. Ni je tako
naporne in hude stvari, ki se človeku dogodi v življenju, da je z božjo pomočjo ne bi
prenesel. Bog je namreč neskončno dober in brezmejno usmiljen. Vsakemu
človeku privošči, da bi bil zadovoljen in srečen. Vsadil pa je v vsako naše srce
tudi rožo ljubezni in usmiljenja, ki naj ne bi cvetela samo za naše najbližje,
temveč tudi za vsakega drugega človeka. Ta najbolj razpre svoj cvet, kadar se pri
kom pojavita huda stiska in beda, bodisi zaradi bolezni, pomanjkanja ali žalosti zaradi
najrazličnejših težav. Če želimo biti dobri ljudje in pravi kristjani, pomagajmo jim
po svojih najboljših močeh, kadarkoli moremo, ne samo z izražanjem sočutja,
temveč tudi z dejanji. Božji sin Jezus Kristus, ki je za nas žrtvoval največ – svoje
življenje, nam prav tako sporoča, kako si želi, da bi sledili njegovemu klicu dobrote in
sočutja. V svojem govoru na Gori je svojim učencem, pa tudi drugim ljudem, ki so prišli
k njemu, spregovoril o številnih blagrih, predvsem o tem, kdaj jih bo človek dosegel, kar
velja tudi za nas, ki živimo danes. Med njimi je poudaril tudi blagor usmiljenja, saj bodo
usmiljeni usmiljenje tudi sami dosegli. Na poti življenja pa smo razen s čustvi
obdarjeni tudi z razumom. Ta nam pomaga, da bi v različnih preizkušnjah, ki jih v
življenju ni malo, poleg tega se pogosto pojavljajo še nove, ravnali tako, da bi bila naša
duša pomirjena in srečna in ne tako, da bi se v njej naselili nemir, žalost, jeza, morda
celo sovraštvo, ter da bi ohranili neomajno zavedanje, trdno zaupanje in vero, da je
srečen človek lahko samo dober človek. Dobrota pa je tudi tisto trdno rešilno
sidro, ki daje vsakemu življenju smisel. Poleg tega ima tudi čudovito lastnost, da
človeka osreči, saj se prej ali slej vedno poplača z dobrim.
Prošnja … Gospodar Neba in Zemlje pri tebi domujeta Ljubezen in Sočutje …
Ne plačujeta najemnine … Drobita krivdo v prah … Ne zahtevata plačila.
Stoj Človeku, ki je grešen, ubog ali bolan, ob strani v dneh in nočeh stiske …
varuj ga vsega hudega,
podpiraj ga v njegovih prizadevanjih za dobro, pošteno, pravično …
Nagrajuj ga z mirom duha in srca. Prosimo TE! Ne presliši nas! Usmili se!
Nagovor Milice Sturm v Trnovski cerkvi, 18. marca 2016

Pon., 4. 4.
GOSPODOVO
OZNANJENJE

Ob 8. uri
za + Albino
Gosak

Ob 19. uri
za vse
+ Hanžičeve
Tor., 5. 4.
Vincencij Ferrer
Sre., 6. 4.
Irenej iz Srema
Čet., 7. 4.
Janez Krstnik
de la Salle
Pet., 8. 4.
Maksim in Timotej
Sob., 9. 4.
Marijin spomin
Ned., 10. 4.

3.
VELIKONOČNA
NEDELJA
Ob 8. uri
za + Mojco Bališ
in starše Bališ
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Franca
Jurača ter vse
+ Osrednikove in
Nemčeve
sorodnike

Ob materinskem dnevu … (Liturgično praznovanje)
Blagor otroku, ki ima dobro mater. Dobra mati, to je največje darilo.
Njene vrednosti ne more popisati nobeno pero in noben jezik je ne more
dovolj opisati. Mati da otroku telo in dušo. Kakor mati pogosto misli na
otroka, tako tudi otrok na svojo mater. Če je mati dobra, je dober tudi
otrok. Tudi če otrok, kadar nima več matere, zablodi kakor izgubljeni sin,
se kmalu zopet vrne nazaj. Materini nauki so kakor dvorezni meč v srcu
in ne dajo otroku miru. »O Marija, naše upanje. Izprosi nam dobre
matere. Potem bo svet kmalu postal boljši. Amen.«
Po: A. M. Slomške, Mati čiste ljubezni

Ob 19. uri
za + Slavico Prohart, obl. ter brate in starše
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Antona in Zvonka Plemena
Ob 9. uri v »Dom Hmelina« za žive in + župljane
Ob 19. uri za + Marijo Hrastnik, obl. ter
Jožefa, 3 brate in sorodnike
Ob 17. uri pri Mariji za + Jožefa Krautbergerja in
vse + na Urnautovem
Ob 19. uri za + Antonijo in Alojza Strunčnika
Začetek tedna molitve za duhovne poklice
Jezus Petra v drugem delu današnjega evangelija sprašuje: »Simon,
Janezov sin, ali me ljubiš BOLJ kot tile?«. Zakaj Kristus uporabi tako
občutljive besede, ko Petra sprašuje o njegovi ljubezni? Ko Sveto pismo
govori, da Bog nekoga bolj ljubi, hoče reči, da mu daje posebno nalogo.
Jezus v sklepnem odlomku Janezovega evangelija Petru izroča skrb za
Cerkev: »Pasi moja jagnjeta!« in zdi se, kakor bi z besedami, ali ga
Peter ljubi bolj, hotel apostolu reči: »Poglej, Peter, ti boš vodil Cerkev.
Moj namestnik na zemlji boš in velikokrat boš moral reči stvari, ki
nekaterim ne bodo všeč. Mnogi ti bodo nasprotovali, še več ljudi te
ne bo razumelo. Včasih boš sam. Tudi trpel boš, preganjan boš
zaradi mene. Ali me boš takrat ljubil BOLJ kot drugi?« Peter
Kristusu trikrat zagotovi, da ga ljubi, pritrdi, da ga ljubi bolj kot drugi. Sv.
Avguštin v treh Petrovih pritrditvah vidi »odkup« za tri zatajitve. Ko
Kristus dobi to Petrovo zagotovilo, mu izroči skrb za Cerkev, kakor bi mu
hotel reči: »Ker mi zagotavljaš, da me ljubiš BOLJ kot drugi, ti bom
dal BOLJ odgovorno in BOLJ težko nalogo kot drugim.« Dal mu je
nalogo, naj »utrdi brate« (Lk 22,3) v veri. Vsakega kristjana Kristus kdaj
pa kdaj vpraša, če ga ljubi bolj kot drugi. Zakonce, ko jih zadene kriza
zakona, starše, ko pridejo težave pri vzgoji ali ko se jim rodi prizadet

Ob 11.30
za + Heleno in
Franca Hrastnika
ter 4 brate in
sestro

otrok, člane družine, ko kdo hudo zboli, samske, ko se počutijo
osamljeni, starejše, ko se zdijo odvečni … Naj nam Gospod nakloni
svojo ljubezen, v moči katere ga bomo tudi mi zmogli BOLJ ljubiti
in odgovoriti na njegov klic v vseh, tudi najtežjih trenutkih svojega
življenja. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

»Oddaljila sem se. Nehala sem verjeti. Nehala moliti. Nikogar ne rabim. Sama lahko
poskrbim za vse. Sama lahko vse…« Tihota … »Potem, potem … Ja, prišle so težave,
ki jih nisem pričakovala. In življenje se je sesulo … Pravzaprav, jaz sem se sesula …
Ena sama tema. Nočna mora …« Tihota. »Začela sem se spraševati: a to naj bi bilo
življenje? Stvari se dogajajo, jaz pa ne čutim nič. Nič! Kot robot …« Tihota. »Ja, saj
vem, kaj boste rekli … Ampak, sčasoma … Ja, sem spet začela … Moliti. Ja, moliti …«
Tihota. »Kakorkoli. Ne znam razložiti. Drugače je. In zdaj vidim. Enostavno, če ne
molim, gre vse narobe. Ne čutim, ne občutim … Če molim, je enostavno drugače. Kot
da se nekam priklopim.«
V tej zgodbi sem čutil tisto resnico: Ni vse odvisno od tebe. Ko vse postavimo/ damo
nase, nekaj časa morda lahko nosimo, potem se zgrudimo. Izgorimo, bi rekli danes.
Poskusite sami v družini skrbeti za vse. Urejati vse zapletene odnose; doma, v službi,
med sorodniki. Reševati vse svoje probleme in probleme drugih. Ha?! Odnehajte, ne
boste prišli daleč. Ko spremljam zgodbe ljudi in tudi svoje zgodbe, vedno bolj
spoznavam eno stvar. Skozi težke preizkušnje (težka preizkušnja je tudi, ko moraš
priznati, da si si naložil preveč!) se ne boš izvlekel brez duhovne razsežnosti. Ko se
zgrudiš, (in ni ga junaka, ki se ne bi kdaj zgrudil pod težo pričakovanj) ne boš mogel
vstati sam. To je sporočilo Velike noči. Ni vse odvisno od tebe. Še bolje: hvala
Bogu za to! Če bi bilo vse odvisno od nas, bi ob najtežjih stvareh za vedno obležali.
Pa ne obležimo, vsaj povečini ne. Ker imamo Veliko noč. Ker, hvala Bogu, ni vse
odvisno od nas. Zato rečemo: Aleluja! župnik Fonzi
Pon., 11. 4.
Stanislav
Tor., 12. 4.
Zenon Veronski
Sre., 13. 4.
Martin I.
Čet., 14. 4.
Lidvina
Pet.,15. 4.
Paternij
Sob., 16. 4.
Bernardka Lurška

Ob 19. uri
za + Vilmo in Andreja Urana ter sorodnike
Ob 19. uri
za + Jožefa Laznika
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 19. uri
za + Marijo in Antona Planinšiča ter vse + na Pečevnikovem
Ob 19. uri
Bogu in Devici Mariji v zahvalo ter priprošnjo
Ob 17. uri v Josipdolu za + Bogdana Osovnikerja
Ob 19. uri za + Srečka Junkerja, obl.

Ned., 17. 4.

»Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za

menoj« (Jn 10,27). Dobri pastir pozna vsakega po imenu in mu je
4.
vsakdo dragocen. To ravnanje je v nasprotju z vsemi tistimi voditelji,
VELIKONOČNA
katerim s(m)o ljudje le številke, ne pa človeške osebe, ki bi jih poznali
NEDELJA
in
klicali po imenu. Dobri pastir ima z vsakim osebni odnos. Ker ljudje
NEDELJA
čutijo na sebi njegovo ljubezen in vedo, da so pastirju dragoceni,
DOBREGA
poslušajo njegov glas. Božje zapovedi bo zato lahko izpolnjeval
PASTIRJA
tisti, ki ima s Kristusom oseben odnos in je izkusil njegovo
Ob 8. uri
ljubezen. Za drugega bodo Božje zapovedi odvečne in težke ter bo
Za + Rudolfa
gledal, kako bi se jim izognil ali pa jih razglasil za neživljenjske in
Kompoša ter
zastarele. Zanimivo je, da je režiser Mel Gibson v filmu Kristusovo
vse + Kompoševe
trpljenje Jezusove besede, ko se razodene kot Dobri pastir, teološko
pravilno in filmsko mojstrsko uvrstil v »flešbek« tik pred prizorom
Ob 10. uri
križanja.
Kristus pove, da je Dobri pastir, ki da svoje življenje za svoje
na Sv. Antonu
ovce.
Tako jim bo zaslužil večno življenje: »Dajem jim večno
za vse + Mrakove
življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz
in Šlatnagove ter
moje roke.« Kdor posluša glas Kristusa, bo prejel večno življenje in bo
Bogu in Devici
občutil varnost njegove roke. Roka v svetopisemski govorici pomeni
Mariji na čast za
moč in oblast. Kristusova roka pa je vsemogočna, ker je roka, ki je
dušno in telesno bila pribita na križ, ki je bila ranjena in je s svojo ranjeno ljubeznijo
zdravje v družini
prinesla ljudem odrešenje. Naj Jezusovo zagotovilo o njegovi
navzočnosti spodbuja tudi nas v prizadevanju, da bi poslušali njegove
Ob 11.30
besede in se ravnali po njegovem glasu. Naj nam tudi pomaga prositi,
za + starše
da nam ne bo nikoli zmanjkalo takih duhovnikov, ki bodo podoba
Bernardo in Ivana
Dobrega pastirja. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
Verheja

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 2016… Cerkev, mati poklicev, tako nas
papež Frančišek s svojim pismom za svetovni molitveni dan za duhovne poklice vabi k
delu in molitvi za poklice. Od 10. do 17. aprila 2016 obhajamo teden molitve za
duhovne poklice. Teden molitve, ki doseže svoj vrhunec na četrto velikonočno nedeljo,
nedeljo Dobrega pastirja, je intenziven, močan čas … Cilj torej ni, da v molitvenem
tednu »opravimo nekaj molitev« in si pomirimo vest do naslednjega leta, ko se
soočamo s pomanjkanjem poklicev v naši krajevni Cerkvi. V vsakem izmed nas naj bi
ta čas milosti prebudil in okrepil zavest: osebno sem odgovoren za prebujanje, rast
in dozorevanje poklicev, ker sem poklican, da se tudi po meni širi Božje delo
odrešenja v ta svet. Po meri prejete milosti. Odločitev za zavzeto obhajanje tedna
molitve pomeni izbrati Kristusa, izbrati življenje, izbrati pot vere, ki odrešuje.
SSŠ, 4/2016
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