12. maj 2013

NEDELJA

7. VELIKONOČNA

12.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Ivanko in V ilija Z orzo, obl.
ob 10h za +K arolino in Jožeta N araks

Ponedeljek

Fatimska Mati božja

13.05.

ob 19h za +Frančiško in Jožeta Iršič, obl.

Torek

Bonifacij

14.05.

ob 19h za +Jožico in R om ana V ipavc

Sreda

Zofija

15.05.

ob 19h za +Pepco Tepeš

Četrtek

ZAČETEK DEVETDNEVNICE ZA BIRMANCE

16.05.

ob 8h v Petrovč
Petrov čah za +M artina G olavšek in O žbelakove
ob 19h za rajne Pliberšek, Cokan in B ürgin

Petek

Jošt

17.05.

ob 19h za +Jožeta V idenšek, obl.

Sobota

Janez I., papež

18.05.

ob 19h za +M arjana Turnšek in rajne V ohove, obl.

NEDELJA

BINKOŠTI

19.05.

ob 7h za farane
o b 8.30 na Pernovem za +M artina R ednak, obl.
ob 10h za +Ivana K ugler, obl.

*
V soboto, 25. maja, bo v naši župniji ob 10. uri slovesnost svete birme. Zato v
četrtek (16.5.) začenjamo z duhovno pripravo – devetdnevnico. Ta bo povezana s
šmarnicami ob 19. uri. Udeležba pri devetdnevnici je obvezna za birmance, lepo pa
vabljeni tudi starši in botri.
Srečanje birmovalca, škofa Stanislava Lipovška, z birmanci bo v sredo pred birmo
ob 18.30 v cerkvi.
Po maši v sredo bo g. škof v župnišču imel še razgovor s člani ŽPS in ključarji.
*

Sestanek za starše letošnjih prvoobhajancev bo v petek, 17. maja, ob 18. uri.

**********************************************************************************

MISEL OB EVANGELIJU 7. VELIKONOČNE NEDELJE

Jn 17,20-26

VSI ENO

A ne prosim samo zanje,
ampak tudi za tiste,
ki bodo po njihovi besedi
verovali vame,
da bodo vsi êno,
kakor ti, Oče, v meni
in jaz v tebi,
da bodo tudi oni
v nama êno,
da bo svet veroval,
da si me poslal ti.
(Jn 17,20–21)

Odlomek današnjega evangelija je vzet iz Jezusovega govora pri
zadnji večerji. Ko je končal z naročili apostolom, je njegova molitev
pohitela k tistim, ki bodo verovali njihovemu oznanjevanju. Vsi naj
bi bili eno.
Jezus se ni slepil, ko je gledal v bodočnost svoje Cerkve. Vedel je,
da ji ne bo lahko ostati eno v toliki različnosti ljudi, narodovo in
časov. Vedel je, da ji bo težko biti in ostati Cerkev Judov, Grkov in
barbarov. Da ji bo težko biti in ostati Cerkev Rima in Carigrada;
Cerkev romanskih, germanskih, slovanskih in drugih narodovo;
Cerkev Evrope, Azije, Afrike in Amerike; Cerkev Vzhoda in Zahoda,
Cerkev bogatega Severa in revnega Juga … Vedel je, da ji bo težko
biti sodobna.
Zato je molil, da bi bili vsi eno. Da bi ohranili enotnost po vzoru
edinosti, ki je med njim in Očetom. Oče se razlikuje od Sina in Sin se
razlikuje od Očeta, pa sta vendarle eno. Eno v ljubezni, ki se vso
večnost pretaka med njima.
Po tem vzoru poteka naše prizadevanje za edinost v dveh smereh.
Ena gre proti sredini. Pospešuje enakost, enotnost, sporazumevanje,
sodelovanje, složnost, skupnost in vse, kar je temu podobno. Lepo je
priti v cerkev, kjer vsi hkrati vstajajo, sedajo in poklekajo, skupaj
pojejo in molijo, se enako križajo, enako obhajajo in sploh vse delajo
enako.
Druga smer gre v širino. Sprejeti in razumeti hoče tudi tistega, ki
drugače misli, moli, drži roke, se drugače križa in pristopa k obhajilu.
Bog je sicer eden, toda v njem je različnost treh oseb in k njemu se da
priti na sto in tisoč načinov. Ali je na mestu pohujšanje nad tistim, ki
si te načine izbirajo in želijo hoditi k Bogu po drugačni poti od naše?
Jezus je molil, da bi bili vsi eno, ni pa molil, da bi bili vsi enaki.
Po: F. Cerarju

