SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
8. PON
Medard
9. TOR
Primož in Felicijan
10. SRE
Bogumil Poljski
11. ČET
Barnaba
12. PET
Srce Jezusovo
13. SOB
Marijino
brezmadežno srce
14. NED
11. ned. med letom
15. PON
Vid
16. TOR
Beno iz Messina
17. SRE
Rajner
18. ČET
Gregor J. Barbarigo
19. PET
Nazarij
20. SOB
Adalbert

19.h + Janez Perčič
7.30 + Primož Strniša
7.30 + starše Ocepek
19.h + Pavla Dolžan
19.h + Marija Naglič, 30. dan
19.h + Pavle Lunder
in Milivoj Lapanja
8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Angelca Gašperlin
19.h + Jože Gornik
7.30 + Janez in Marija Kern
19.h + Slavka Klinar

OZNANILA
Srečanje članov ŽPS
nadškofije Ljubljana
bo v soboto, 13. junija v
zavodu sv. Stanislava.
Pričetek ob 9. uri.
Posvečeno bo lažjemu
nadaljevanju pastoralnega načrtovanja članov
ŽPS v novi sestavi.
Srečanje
biblične
skupine bo v četrtek,
18. junija po sveti maši.

Romanje bolnikov in
invalidov na Brezje bo
v soboto, 20 junija.
Kdor potrebuje prevoz,
sporočite na Karitas.

Pomoč pri nabavi
šolskih potrebščin
19.h + starše, brate in sestre
Škofijska Karitas pomaKrižaj
ga družinam. Potrebno
je izpolnjevati določene
19.h + Alojzij Gregorc
pogoje.
Prošnjo
z
8.h
za žive in umrle župljane naslovom
vrzite
v
21. NED
10.h + starše, Janeza, Joža,
nabiralnik Karitas.
12. ned. med letom
Franca in Marijo Debeljak
19.h + Francka Dolžan

Poletje – čas za Boga
Sklenili smo veroučno leto. Veroučenci ste prejeli
spričevala, ki jih vrnite v nedeljo, 21. junija pri svetih
mašah. Bog povrni katehetom: Miri Gale, Petri Tomažič in
Anžetu Cunku. Jezusa ne bomo poslali na oddih, čas za
srečanje z njim si mora vzeti vsak sam. Iščite dobro
družbo, čaka vas oratorij, ko nas bo Dominik Savio vodil
po poti k svetosti.
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MI SMO SVOJE NAREDILI, SEDAJ NAJ SVOJE NAREDI ŠE BOG
Instant kava. Instant juha. Hitro pripravljena jedila. Kdo jih ne pozna, saj živimo v
nekakšni instant družbi. Vse bi radi takoj. Naša družba deluje po načelu: pritisnem
na gumb in že se želena stvar zgodi. To opažamo tudi pri internetu. Kliknem in že
dobim podatke o vremenu v Avstraliji, stanju borze v Ameriki, potresu na
Japonskem. Sodobna tehnika, ki nam je tako olajšala življenje, nam je vcepila tudi
miselnost, da stvari dosegamo z najmanjšim naporom in po najkrajši poti. Do tod
vse lepo in prav. Problem se pojavi, ko uvidimo, da nekaterih stvari ne moremo
doseči na instant način, takoj. Ali lahko starši s pritiskom na gumb vzgajajo otroka?
Morda mladostnika? Morejo tako delati duhovniki v župniji? Ali je mogoče težave v
zakonu ali med sosedi reševati na hitro? Dejstvo, da stvari ne doseže – oz.
problemov ne reši – sodobnega človeka takoj zbega. Če se mora za kaj potruditi,
misli, da je nekaj hudo narobe, če že ne obupa ob naporu.
Današnji evangelij pa nam ponudi v razmislek človeka, »ki vrže seme v zemljo«
(Mr 4,26). Sejalec opravi svojo dolžnost, rast pa prepusti Bogu. Ko je posejal seme,
si želi, da bi zraslo in obrodilo sad. A za to ne more ničesar storiti, le potrpežljivo in
ponižno v upanju čaka. To pa niso ravno pogostne kreposti v našem času in tako
čakanje ni lahko!
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Bralci božje besede v nedeljo
14.6.2015 ob 8. uri:
1. berilo: Mateja Urbanc
2. berilo: Marinka Delavec
14.6.2015 ob 10. uri:
1. berilo: Gal Gros
2. berilo: Urša Pestar
21.6.2015 ob 8. uri
1. berilo Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko
21.6.2015 ob 10. uri
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Vesna Rogl
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
12.6.2015: Srce Jezusovo

Ampak mu je eden izmed
vojakov s sulico prebodel stran
in takoj sta pritekli kri in voda
(Jn 19,34)
14.6.2015: 11. nedelja med letom

Brez prilike jim ni govoril,
svojim učencem pa je posebej
vse razlagal (Mr 4,34)
21.6.2015:. 12. nedelja med letom

Prevzel jih je velik strah in
spraševali so se: 'Kdo neki je
ta, da sta mu pokorna celo
veter in jezero?' (Mr 4,41)

Življenjska gesla
naših birmancev:

Gal: Samo krepak bodi in odločen,
da boš ohranil in storil vse po
postavi, kakor ti je zapovedal
Mojzes, moj služabnik. Ne odstopaj
od nje, ne na desno, ne na levo, da
boš uspel, kjerkoli boš hodil. (Jozue
1,7-8)

Sara: Neke noči pa se je Gospod
prikazal Pavlu in mu rekel: »Ne boj
se! Govori in ne molči! Zakaj jaz
sem s teboj. Nihče se te ne bo
dotaknil, da bi ti storil kaj zlega,
kajti v tem mestu imam veliko svojih
ljudi. (Apd 18, 9-10)

Samo: Jezus je to slišal in jim rekel:
»Ne potrebujejo zdravnika zdravi,
ampak bolni. Nisem prišel klicat
pravičnih, ampak grešnike.

Tjaša: Gospod, moj Bog, k tebi sem
klical na pomoč in ti si me ozdravil.
(Ps30,3)

Naj se starši čutijo odgovorne za
vzgojo svojih otrok in naj se ne
»samovoljno izključijo« iz tega
»naravnega poklica«, da bi odstopili
svojo vlogo »strokovnjakom«. To je
eden od poglavitnih nasvetov, ki ga
je papež Frančišek dal mamam in
očetom v eni zadnjih avdijenc na
trgu sv. Petra. Z njimi se strinja, da
je
vzgoja
zahtevna
naloga.
Pripominja pa, da se danes starši
preveč z lahkoto zatekajo k tako
imenovanim »strokovnjakom«, ki so
nekako zasedli »vlogo staršev celo v
najbolj intimnih vidikih vzgoje. Ker
glede afektivnega življenja, glede
osebnosti in razvoja, glede pravic in
dolžnosti, 'strokovnjaki' vedo vse.
Vedo, kateri so objektivi, motivacije,
tehnike. A starši – poudari papež –
morajo samo poslušati, se učiti in
prilagoditi. Oropani svoje vloge
pogosto
postanejo
prekomerno

Martin: V začetku je Bog ustvaril
nebo in zemljo. (1Mz 1,1)
Eva: Glejte, poznam vaše misli,
naklepe, ki jih snujete proti meni.
(Job 21,27)
Nika: Nikoli namreč nismo govorili
tako, da bi se prilizovali, kakor
veste. Prav tako nam oznanjevanje
ni bila pretveza za pohlep: Bog je
priča o tem. (1Tes 2,5)
Urša: Božje kraljestvo ne pride tako,
da bi zbujalo pozornost. Tudi ne
bodo govorili: »Glejte, tukaj je« ali
»Tam je,« kajti glejte, Božje
kraljestvo je med vami. (Lk 17, 2021)

Starši, ne odpovejte se
vzgajanju

zamorjeni in posesivni spričo otrok
tako, da jih več ne opominjajo. (…)
Celo v najbolj delikatnih in osebnih
vidikih svojega življenja se vse bolj
skušajo zaupati 'strokovnjakom' ter
se sami potiskajo v kot. Na ta način
so starši danes v nevarnosti, da se
sami izključijo iz življenja svojih
otrok. In to je strašno!
Tu se Frančišek spomni dogodka iz
svojega otroštva, ko je hodil v četrti
razred. Učiteljica ga je pokarala, ker
ni bil spoštljiv do nje. Naslednji dan
ga je spremljala mama, da ga je pred
učiteljico z 'blagostjo' opozorila, da
se kaj takega ne sme ponoviti.
Pozneje sta se doma še pogovorila o
tem. Danes pa, poudari papež, se
zgodi nasprotno. »Če bi učiteljica
storila kaj takega, bi naslednji dan
prišla oba ali vsaj eden od staršev,
da jo okrega, ker strokovnjaki trdijo,
da se otrok ne sme tako pokarati.
(…) Jasno je, da njihov način ni
pravi: ni skladen, ni dialoški.
Namesto, da bi vzpodbujal k
sodelovanju med družino in drugimi
vzgojnimi dejavniki, kot so šole, tudi
šport in mnogi, mnogi vzgojni
dejavniki, jih postavi ene proti
drugim.«
Papež se zaveda, da so »nekateri
vzgojni vzorci iz preteklosti imeli
svoje meje«, a je tudi res, »da lahko
samo starši napravijo nekatere
napake, ker jih zmorejo popraviti na
tak način, kot ga nihče drug ne
zmore.«

