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različno. Medtem ko je
V zahvalo za Božje darove.
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življenje na južni polobli
demografsko veliko bolj mladostno, tudi krščanstvoje v porastu, je na
severu,gmotno bogatejšem delu sveta, življenje tudi versko , kar nekako utrujeno
...Vse bolj se uveljavlja kultura posvetnosti, individualizma, plitkosti, kratkotrajnosti, kar
vse vodi v krizo človeka, zlasti njegovega dostojanstva. ...Pri nas... doživljamo še
stanje izredno močne polariziranosti skupnega življenja, ko ne gre za zdravi pluralizem,
niti za plemenito tekmo dveh strani za skupno dobro, marveč prej za boj v
katerem se skuša drugo stran čimbolj onemogočiti ...
2. Nekateri vidijo v osipu
obiskovanja obredov in verouka
začetek procesa osipa, oziroma
»čiščenja« vrst vernikov? Upad je
izrazitejši pri obiskovalcih rednega (zlasti
nedeljskega) bogoslužja ...Kot da se
nedeljsko bogoslužje ne tiče prav
vsakega, kot da ni njihov dogodek. To
kaže na to, da se bodo vrste
obiskovalcev bogoslužja skrčile na
tiste vernike, pri katerih bo bogoslužje
zares del njihovega življenja vere in
občestva, ne zgolj religiozno-kulturna
praksa. To je tudi del globokega preloma, ki se dogaja z zatonom tisočpetstoletnega
konstantinovskega sistema krščanstva.
3. V čem kot verniki lahko vidimo pozitivno plat te preizkušnje in v čem
so po važe ključni izzivi?... Tudi sedanja epidemiološka kriza nam bo pomagala, kot
se je v zgodovini že večkrat zgodilo, od prehoda skozi Rdeče morje naprej, da je v
takšnem zoženju življenja marsikaj postranskega, manj pomembnega odpadlo,
naprej pa potegnilo tisto, kar je bistveno.
12.julij 2020

To nedeljo - 12. julija, »ostaneta liturgično v senci praznovanja« sv.
Mohor in Fortunat. Mučenca iz sta dobro znana vsem Slovencem, če ne
drugače vsaj po poimenovanju Družbe sv. Mohorja v celovcu, Celju in Gorici,
knjižnih založbah. Postala sta zavetnika oglejskega patriarhata
God sv. Krištofa, (24.7.) pa nas ponovno vabi da se mu
priporočimo za varstvo na cesti in iz hvaležnosti za srečno prevožene
kilometre,darujemo v akciji MIVA za večjo mobilnost misijonarjev.
V naši župniji zaznamujemo čez štirinajst dni, v nedeljo 26.7. tudi
god sv. Ane s pozornostjo na okrasitev znamenja na Mizarski ulici; v cerkvi
pa imamo oltar ter oltarno sliko z upodobirvijo sv. Ane in sv. Joahima ter
deklice Marije, njune hčerke.
Sv. Ana je zavetnica mater, ki si skupaj z očeti prizadevajo dobro vzgojati
svoje otroke. Tudi po priprošnji svetih Marijinih staršev, Joahima in Ane naj raste med
nami nov rod duhovno bogatih ljudi.

------------------------------------------------------------------------------------Julij 2020
- BESEDA ŽIVLJENJA- Nova razsežnost
»Kdor koli izpolni voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta
je moj brat, sestra in mati.« (Mt 12,50)
Matejev evangelij pripoveduje o dogodku iz Jezusovega življenja, ki se na
prvi pogled ne zdi ne vem kako pomemben: njegova mati in njegovi sorodniki gredo v
Kafarnaum; Jezus je namreč tam s svojimi učenci in vsem oznanja Očetovo ljubezen.
Verjetno so dolgo hodili, da so ga našli, in radi bi govorili z njim. Vendar pa ne gredo
naravnost k njemu, temveč mu pošljejo sporočilo: »Glej, tvoja mati in tvoji bratje so
zunaj in bi radi govorili s teboj.«
Družinski odnosi so bili za izraelsko ljudstvo zelo pomembni: ljudstvo sámo
se je imelo za Božjega “sina”, dediča Božjih obljub, in vsi, ki so ljudstvu pripadali, so
se imeli za “brate”.
Jezus pa jim odpre nepričakovana obzorja: s svečano gesto roke pokaže
svoje učence in reče:
»Kdor koli izpolni voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.«
Jezus razodene novo razsežnost: vsakdo se lahko počuti del te družine, če
si prizadeva odkrivati voljo enega samega Očeta in jo izpolnjevati.
Kdor koli – odrasel ali otrok, moški ali ženska, zdrav ali bolan, pripadnik
katere koli kulture in družbenega položaja – vsak človek nosi v sebi podobo Boga
Ljubezni. Še več, vsak človek je Božji “ti” in lahko z Bogom vzpostavi odnos
poznanstva in prijateljstva.
Kdor koli lahko izpolnjuje Božjo voljo, ki je v ljubezni do Boga in in v bratski
ljubezni. Če ljubimo, nas Jezus priznava za svoje domače: za svoje brate in sestre.
To je za nas največja priložnost, ki preseneča, nas osvobaja preteklosti, lastnih
strahov in vzorcev, v katere smo ujeti. V tej luči lahko tudi omejenosti in krhkosti
postanejo odskočna deska, da se uresničimo kot ljudje. Vse se namreč spremeni
»Kdor koli izpolni voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.«
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