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Kolektivni dopust v nebeškem kraljestvu

Danes bi želela z vami deliti ekskluzivno novico, ki se je razpletla v splošno korist
človeštva, še preden so jo izvohali slovenski mediji. Takšna pa ni bila več
zanimiva za medije. Saj poznate tisto Adijevo pesem: »Če svet prijazen bi
postal, le kdo bi cajt’nge še bral?« Pa vendarle, mi jih, kajne? No, da preidem
k bistvu. V nebeškem kraljestvu so se že kar nekaj časa pogovarjali o tem, da bi
res bil zadnji čas, da si končno enkrat privoščijo kolektivni dopust. Pač, vsi so
utrujeni od tempa, tu in tam ima kdo že vsega polno kapo in bi res potreboval
malo odklopa, dati na »off« … Seveda, nič ni dolgo skritega, kar se šušlja po
hodnikih neskončnosti in vsa zadeva je prišla na ušesa svetemu Petru, in kar ve
Peter – ve tudi Šef. Na neskončno veselje vseh, ki uradujejo v uradih večnosti, ni
bilo nasprotovanja s strani nadrejenih. Da naj se »sami odločijo«, je bilo rečeno.
Na oddelku svetega Krištofa so bili nemudoma vsi za to, da dopust izkoristijo
za daljše potovanje z avtomobilom. Sicer so predvideli kakšen konflikt v času
daljše vožnje, ampak so se zanašali na to, da bodo ob vsakem postanku imeli
možnost prevetriti glave. Mojzes in njegovi so dorekli, da vsekakor želijo daljše
čezmorsko potovanje. Niti se niso veliko obremenjevali s končno destinacijo.
Veliko so si obetali od poti same. Angeli varuhi so soglasno sklenili, da želijo
nekaj adrenalinskega. Najbolj so se nagibali k soteskanju. Na oddelku svete
Cecilije so že načrtovali poletno turnejo ogledov vseh najboljših glasbenih
festivalov. Sveti Blaž in njegovi uradniki so že rezervirali daljši odmor v
klimatskem letovišču in baje so se nekaj dogovarjali, da bi počitnikovali skupaj z
oddelkom svetega Jerneja. (V končni fazi je res imenitno, če si lahko vnaprej
urediš lepo vreme!)
Vse skupaj je delovalo dokaj obetavno, dokler niso prišli do terminskega plana.
Sveti Peter je namreč želel, da se uskladijo in da ljudem na Zemlji počasi

namigne, da bodo nekaj časa »sami«. Na skupnem plenumu se je pojavilo
vprašanje:
Kdaj zapremo vse urade in začnemo s kolektivnim dopustom?
S Krištofovega oddelka je prišla jasna pobuda, da v glavni sezoni že ne (saj vsi
vemo za prometne kolapse, če pa še sv. Krištof zapre celotni oddelek – ajoj!).
Konec junija tudi ne bo šlo, baje da potujejo Prijatelji Radia Ognjišče z več
avtobusi na morje – delamo, brez nadaljnjega. Morda konec avgusta? Ta datum
nikakor ni ustrezal angelom varuhom – takrat je kar nekaj oratorijev! Predlagali
so kakšen vikend v septembru. Lepo vas prosim, čezmorsko potovanje v enem
vikendu – povsem razumljivo, da se Mojzes in njegovi niso najbolj strinjali. Na
veliko srečo človeštva so vsi, ki so že prestopili prag večnosti, odložili človeška
bremena, kot so sebičnost, jeza, nevoščljivost, zavist in podobna »prtljaga«, ki jo
tu-zemski, še kar vlačimo s seboj. Ko so pogledali dol, v »solz dolino«, so sklenili,
da preklicujejo idejo o nebeškem kolektivnem dopustu – v blagor vseh nas,
ki smo utrujeni od tempa, ki imamo že vsega polno kapo in bi res potrebovali malo
odklopa, dati na »off« … Odpovedujejo zato, da bomo MI imeli možnost v dneh
oddiha v (fizičnem in duševnem) miru razmišljati tudi o »rezervaciji, nakupu
karte, vrsti prevoza in aranžmaju« tistega, kar nas čaka pri Očetu.
Angelca Mlakar

Ta čas me bosta nadomeščala:

Od 23. 6. do 6. 7.
g. dekan dr. Ivan Rojnik (02/887 15 07) in
bom »zdoma« … g. Marko Drevenšek (02/876 11 77 ali 041/559 549)
Ned., 30. 6.

13. NEDELJA
MED LETOM
Ned., 7. 7.

14. NEDELJA
MED LETOM
Pon., 8. 7.
Kilijan
Tor., 9. 7.
Avguštin Zhao Rong
Sre., 10. 7.
Amalija

Ob 8. uri za + Alojza Ovčarja, starše Ovčar,
Marjana Pavliča in starše Kompoš ter sorodnike
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Marijo in Ferdinanda Ladineka ter 2 sina
Z vami bo: salezijanski duhovnik Franc Brečko
Ob 8. uri
za + starše Plevnik ter 3 brate in 3 sestre
Ob 10. uri na Sv. Antonu za vse + Barakarjeve
Ob 19. uri
za + Ano Jaklič
Ob 19. uri
za + Julijano in Ignaca Miklavca ter vse + pri hiši
Doma ne bo daritve – sv. maše!

Čet., 11. 7.
BENEDIKT
Pet., 12. 7.
Mohor in Fortunat
Sob.,13. 7.
Henrik (Hinko)
Ned.,14. 7.

15. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri
za + Adolfa Verhovnika in starše ter Gabrijelo
Ob 19. uri
za vse + pri Šlencu
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 8. uri
za + Viktorja Pušnika in starše Hrastnik
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Ido Žegel

Kako z družino najti čas za duhovnost med počitnicami?

Med počitnicami imamo več časa, a za molitev in odnos z Bogom ga po navadi
vseeno zmanjka. Zbrali smo nekaj predlogov, kako z družino tudi med
počitnicami povabiti Jezusa v svojo sredo. Počitnice, morje, oddih od
vsakodnevne rutine … Kako sproščujoče! A hkrati nas večina pozna občutek, da
je na počitnice odšla tudi vsakodnevna molitev. Zjutraj dalj spimo, vsak dan
se ogromno dogaja, ustaljeni dnevni red je obrnjen na glavo. A z Jezusom se
lahko povežemo tudi poletno – globoko, sproščeno in seveda vsak dan.
1. Zjutraj ali dopoldne določimo trenutek, ko skupaj pozdravimo Jezusa (pred
ali po zajtrku, pred odhodom na plažo oz. na igrišče ...). Naj postane to dnevna
rutina! Če vam pomaga, si lahko na vrata nalepite opomnik. Ni treba, da je molitev
dolga, a naj se z njo začne vsak dan. Lahko npr. zapojete slavilno ali kakšno
otroško pesem, s katero dan izročite Jezusu.
2. Poletje je čas za zahvaljevanje! Je kdaj lažje našteti vse čudovite stvari, ki so
se vam tisti dan zgodile? Pred kosilom ali spanjem naj vsak družinski član pove,
za kaj je hvaležen Bogu: »Jezus, hvala za sladoled, za igrala, za dobro kosilo, za
igro s prijatelji ...«
3. Ne pozabite na svoj lastni zmenek z Bogom. Lahko se zjutraj zbudite nekaj
minut prej in jih v tišini preživite kje zunaj (zgodnja poletna jutra so čudovita!).
Lahko si vzamete čas za molitev ali branje Božje besede med otroškim počitkom.
Priložnost za zahvalo in meditacijo je tudi ob vseh trenutkih, ko se za hip
umaknemo od vrveža: med kopanjem v morju, ob opazovanju sončnega zahoda,
med sprehodom v gozdu. Pomembno je, da si naredite načrt in se ga poskusite
držati. Če se zanašate le na navdih, je dneva običajno prej konec ...
4. Ne služite tehnologiji, ampak naj tehnologija služi vam. Če se ne morete
odklopiti od elektronskih naprav, jih uporabite koristno. Opomnik vas lahko
spomni, da je čas za molitev. Po e-pošti lahko prejemate dnevno Božjo besedo

ali brevir, z aplikacijo Lekcionar pa jo lahko prebirate kar na pametnem telefonu
ali na e-bralniku. Aplikacija na pametnem telefonu nas lahko trikrat na dan spomni
tudi na molitev Angelovega češčenja in nam celotno molitev izpiše.
5. Namesto da v avtu poslušate radio, si zavrtite CD s krščansko glasbo. Tudi
v slovenščini obstaja nekaj CD-jev prav za otroke (Vstani in steci k Jezusu, Kdo
je snedel Jona, 20 najlepših pozdravov s Frančiškovega tabora, mladinske pesmi
skupine Sončni žarek ...). Seveda lahko zraven zapojete tudi sami!
6. Jezusa v svojo sredo povabite z družabnimi igrami. Pot k Jezusu, igra spomin
s podobami iz evangelija (lahko jo izdelamo sami, naprodaj pa je tudi npr. na
Brezjah), pobarvanke (lahko jih natisnete s spleta), svetopisemski kviz z
zabavnimi nagradami … Čas je za zabavo!
7. Poletje je odličen čas za dejavno služenje. Morda si ne morete vzeti časa, da
bi delali kot prostovoljec, a tudi družina z otroki lahko na sprehod pelje osebo iz
doma upokojencev, se pridruži čistilni akciji, obišče osamljenega soseda,
prevzame varstvo otroka, da si lahko njegovi starši vzamejo trenutek zase …
8. Manjši kozarec za vlaganje okrasimo (z nalepkami ali barvami za steklo) in
vanj zložimo raznobarvne lističe, na katere napišemo različne molitvene
namene (npr. »Danes molimo za babico in dedka/ za otroke, ki nimajo staršev/
za sosedovega dojenčka …«). Naj vam pri pisanju molitvenih namenov pomagajo
otroci! Nato vsak večer izžrebajte listič in posebej molite za določeno osebo.
Kozarec lahko vzamete tudi s seboj na počitnice.
9. Blagoslovite stanovanje. Otroci zelo radi škropijo z blagoslovljeno vodo
(uporabite lahko npr. majhne pršilke, ki se jih kupi v drogerijah), starejši pa lahko
nosijo posodico z ogljem in kadilom. Ne pozabite blagosloviti tudi drug drugega.
10. Vzemite si čas za dobro knjigo z duhovno vsebino ali pa si z zakoncem
oglejta film o kakšnem svetniku. Tudi otroci si lahko ogledajo kakšno
svetopisemsko risanko (pobrskajte po YouTubu!), za večerno branje pa lahko
Grimma zamenja knjižica z versko vsebino. Nekaj simpatičnih novejših
predlogov: Trije fatimski pastirčki, Dragi papež Frančišek, Terezija, povej nam, v
koga veruješ, Svetopisemski atlas za otroke ...
Če nekaj dni ali celo nekaj tednov pozabljamo na zmenek z Bogom, se v nas
prikradejo strah in zmeda, začnejo se težave. Kar vprašajte Petra, ki je med
hojo po vodi potonil v trenutku, ko se je nehal osredotočati na Jezusa (Mt
14,25-33)! Naj bo to vodilo letošnjega poletja. Iskreni.net
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