NEDELJSKI EVANGELIJ

OZNANILA: TOMAJ, AVBER, KAZLJE
19. NEDELJA MED LETOM

Mt 14,22–33

BOŽJI SIN!
V današnjem evangeliju na 19. nedeljo med letom beremo, da je Jezus
»velel« svojim učencem, naj stopijo v čoln in se prepeljejo na drugo stran. Ni
se jim dalo. Bili so utrujeni od delitve kruha in pobiranja koscev, kar se je
dogajalo pred tem. K vsemu temu se je večerilo, obetala se je vetrovna noč.
A so Jezusa pač ubogali. Ni bilo dovolj, da so jih do skrajnosti izmučili valovi,
proti jutru jih je prestrašila še prikazen, nazadnje je pa še Peter skoraj utonil.
Obupen večer in noč. Nevšečnost za nevšečnostjo, vse pa samo zato, ker
so Jezusovi. Včasih slišimo tožiti mnoge kristjane, da skrbno molijo, redno
hodijo v cerkev, pošteno živijo, pa jih Bog kar naprej tepe. Postavlja jih pred
preizkušnje in jih spravlja v obup. Najbrž s svojimi tožbami pogosto
pretiravajo, kolikor pa je v njih resnice, imajo odgovor prav v današnjem
evangelijskem odlomku. Jezus svojih apostolov ne pestuje in ne boža.
Nenehno so se morali truditi, vse sile so morali napeti, … marsikatere
njegove odločitve niso razumeli. Včasih so se zaradi pomanjkanja vere celo
potapljali. A so prišli tudi trenutki, ko so prevzeti nad Jezusovo modrostjo in
močjo vzklikali: »Resnično si Božji Sin!«
Če je bilo tako, ko je bil Jezus še med njimi, koliko bolj velja podobna slika
danes, med nami – Jezusovimi učenci sodobnega časa. Nič drugačni nismo,
tudi situacije so pogosto podobne, vendar pomembno je, da kljub vsemu
znamo čim večkrat in prepričljivo vzklikniti: »Resnično si Božji Sin!«
Verujemo v to?!
OBVESTILA

Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija dosegla polnost življenja v
večnosti. To dejanje predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni
vsi ljudje. Marijino vnebovzetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v
nebesih. Katoliška Cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost
vsake žene. Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti tudi na to, da sta v življenju
pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko
izročilo uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik pripravlja večno bivanje.
Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj
bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika.

Na praznik Vnebovzetja vabim k blagoslovu zelišč in cvetja, posebej vabljeni vsi otroci.

Štev.: 34/letnik V.

13 AVGUST 2017

Ob četrti nočni
straži
je Jezus šel k njim,
stopajoč po morju.
Ko so ga učenci
videli
hoditi po morju,
so se prestrašili in
rekli:
»Prikazen je!«
In od strahu so
zavpili.
On pa jih je takoj
ogovoril:
»Bodite brez skrbi!
Jaz sem; ne bojte
se!«
(Mt 14,25–27)
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Biti moramo popolnoma »slepi«, da se prepustimo svojemu
vodniku in se mu damo voditi; mu v polnosti zaupamo. Tako
je Gospod primoran zavestnemu kristjanu večkrat odreči vso
luč, da bi se prečistil, da bi znal računati samo na Boga. Da bi
ga v svojem življenju prepoznal in priznal.
Človek se je zanašal na organizacijo, zdaj ne ve, kaj naj še
počne. Zanašal se je na svojo besedo, zdaj se ne zna več
izražati. Imel je zaupanje v vrednost sestankov, toda tisti, ki
jih je tako skrbno pripravil, so klavrno propadli. Tam, kjer je
žel uspeh za uspehom, doživlja polomije.
In Bog, ki se navidezno norčuje iz njegove nenadne in
popolne nesposobnosti, deluje še naprej, toda izven
običajnih okvirjev. Ko se tak kristjan, ves osramočen in
obupan, obrne h Kristusu, ga več ne najde. Ostal je sam
sredi noči.
Preizkušnja je boleča. Ne smemo si prizadevati, da bi ji za
vsako ceno ubežali, pač pa moramo kristjana pomiriti. Lahko
je zgolj »prikazen«, ki je ne znamo pravilno osvetliti,
prepoznati …
Dejstvo je, da kakor zapornica na jezu zaustavlja vodo, da se
dvigne in podvoji svojo moč, tako tudi Bog noče, da bi
dejavnost kristjan ostala nekje pri tleh, nekje v temi, zgolj
med prikaznimi … Pusti, da doživi zunanji neuspeh, da bi se
izčistila in utrdila njegova vera. Da bi v vsem spoznal
Gospoda in mu zaupal.

14.08.2017
PONEDELJEK
Maksimilijan Kolbe, muč

15.08.2017
TOREK

BRITOF

1900 VV Marčela Pangos, Dušan, Denis
Momirovič, Tomaj 120

KAZLJE

830

VELIKI ŠMAREN

BRITOF

1000

VV Albina, Slavko Vidmar, Tomaj 120

16.08.2017
SREDA

KRIŽ

1900

V Jadran Macarol, Križ 177, 8.dan

17.08.2017
ČETRTEK

KRIŽ

1900

VV Počkar in Štolfa, Šepulje 21

18.08.2017
PETEK

KRIŽ

1900

V Lojzka Kokošar, Križ 118

AVBER

1900

VV Gec in Bastianelli, Šepulje 28

MARIJINO OZNANJENJE

Rok, spokornik

19.08.2017
SOBOTA

20.08.2017
20. NEDELJA
MED LETOM

KAZLJE
TOMAJ

830
1000

Z zaupanjem in priznanjem Boga je
podobno kot z avtom, ki se pelje čez most.
Za to, da bo avto prišel čez most, je bolj
pomembna neokrnjenost mostu, kot pa to,
kaj voznik čuti, kaj razmišlja ali o čem se
pogovarja z osebo na sovoznikovem
sedežu. Na drugo stran ga bo prinesla
integriteta mostu, v katero je voznik položil
svoje zaupanje, ko se je zapeljal na most.
Mostu je nezavedno priznal njegovo
»popolnost« in jo sprejel brez dvomov.
Na podoben način tudi Bog zahteva od nas,
da zaupamo v njegovo popolnost in značaj,
vsakršno pomoč, usmiljenje, ljubezen,
modrost in pravičnost.

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

VV Seražin, Kazlje 29
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

