10. junij 2012

NEDELJA

10. MED LETOM

10.06.

ob 7h za farane – po m aši procesija
ob 10h za +M atevža in vse K rajnčeve, obl.

Ponedeljek

Barnaba, apostol

11.06.

ob 19h za +Ivana in Ivanko Podvršnik, obl.

Torek

Eskil

12.06.

ob 7h

Sreda

Anton Padovanski

13.06.

ob 7h

Četrtek

Valerij

14.06.

ob 8h

Petek

SRCE JEZUSOVO

15.06.

ob 19h za +A lojza in Terezijo Ježovnik ter A lojzijo K rajnc

Sobota

Srce Marijino

16.06.

ob 7h

NEDELJA

11. MED LETOM

17.06.

ob 7h za farane
ob 8.30 na P ernovem za +Franca Falant, obl.
ob 10h za +Franca in Jožefo Pohole, obl.

za +A lojza Lešnik
za +M oniko D rev
na Pernovem za +Franca Šuper in starše, obl.

za +Franca in M arijo R ednak

*
V soboto (16.6.) bo v Petrovčah vseslovensko romanje častilcev Jezusovega in
Marijinega Srca – začetek ob 9.30, ob 11h romarska sveta maša, ki jo bo vodil škof
Stanislav Lipovšek.

*************************************************************
MISLI OB EVANGELIJU 10. NEDELJE MED LETOM

Mr 3,20–35

VRAČANJE TEMNIH SIL
Kdor želi odkriti kakšno oprijemljivo sled delovanja temnih sil, mu ni
treba iti v daljno preteklost, ki jo opisuje Sveto pismo. Njihove častilce
bo našel po vsem razvitem Zahodu, pa tudi v našem »raju pod
Triglavom«, opustošenem od nihilizma, cinizma in liberalizma. Našel jih
bo v kakšnih zakotnih skupinicah uživalcev mamila ali pa na rockovskih,
punkovskih, satanističnih in še kakšnih koncertih alternativne kulture in
še mnogo kje.
Razsvetljenstvo si je v zadnjih tristo letih prizadevalo, da bi človeka
osvobodilo strahu religije in Boga in ga naredilo za gospodarja sveta.
Toda ta »razsvetljeni« svet sije danes v znamenju klavrne polomije. V
razkristjanjenem svetu smo priče pojavom, o katerih smo menili, da so
enkrat za vselej stvar preteklosti: vsakovrstnemu praznoverju, novemu
poganstvu gibanja »new age«, okultizmu in bohotenju satantskih kultov.
Predvsem v najbolj razvitih deželah zahodnega sveta se srečujemo s
pojavi, ki vračajo človeštvo za več kot 2000 let nazaj. To je vračanje v
predkrščansko stanje, v čas malikov, ko je na svetu vladal strah, ko je bil
Bog daleč in zemlja prepuščena demonskim silam.
Kakšna naivnost in bajka je trditev, da je poganstvo nekaj nedolžnega in
vedrega! Poganstvo je bilo in je še danes religija strahu. Tudi za sodobna
nekrščanska verstva velja, da so to kljub nekaterim žarkom resnice
pogosto »režimi terorja«. Še bolj pa to velja za večino današnjih sekt in
okultnih gibanj.
Kultura modernega Zahoda, ki sicer Boga ne priznava, živi še danes prav
po zaslugi osvoboditve od strahu pred demonskimi silami. Te
osvoboditve ni prinesel ateizem, ampak krščanstvo. A če bi ta Kristusova
osvobajajoča luč kdaj ugasnila, bi svet zopet zapadel v strah in obup
kljub vsej svoji razumnosti in tehnološkemu napredku. Morda se je ob
tem vredno spomniti besed bl. Janeza Pavla II., ki nam jih je omenil ob
svojem obisku pri nas: »Ne bojte se! Ne bojte se Kristusa, verujte vanj in
v njegovo ljubezen. Ne bojte se Cerkve, kajti ona želi, da bi se vsakdo
srečal s Kristusom in v njem našel odrešenje.«
Po: Ozare – TV Slovenija, 1997

