MESEC SRCA JEZUSOVEGA: Junij je mesec, ko še posebej gojimo pobožnost do
Jezusovega Srca. V njem je izvir milosti in ljubezni. Priporočam molitev litanij Srca
Jezusovega, v katerih izpovedujemo, da je Srce Jezusovo bogato za vse, ki ga kličejo. Ljubimo
lahko, če imamo v sebi Jezusovo Srce, da se ljubimo, kakor nas on ljubi.
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MESEC DUHOVNIŠTVA: Za Petrovo škofje posvečujejo novomašnike, zato skoraj vsi
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duhovniki obhajajo obletnico svojega posvečenja. Ta mesec molimo za svetost duhovnikov,
njihovo zvestobo in vztrajnost. Ob tem pa tudi za nove duhovniške in redovniške poklice.

BESEDA ŽIVLJENJA: PSALM 23

Veroučno leto se je končalo. Naj pa se ne konča povezava z Bogom Očetom z mašo,
molitvijo in zaupanjem vanj. Lepe in duhovno bogate počitnice.

ORATORIJ bo od 28. 6. – 1. 7. 2018 z naslovom: ENO JE
POTREBNO Letošnji Oratorij nam bo na zanimiv način predstavil
svetniškega kandidata škofa Ireneja Friderika Baraga, ki je deloval med
Indijanci. Hitro se prijavite. Na Yutube imate že pripravljeno oratorijsko
himno: https://www.youtube.com/watch?v=08v0fZ8FNTk

ŽUPNIJSKO ROMANJE v Idrijo je bilo 19. maja. Zanimivo in lepo. Hvala g. župniku.

(Davidov psalm)

GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče;
k vodam počitka me vodi.
Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah
zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti z menoj,
tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita.
Pred mano pogrinjaš mizo vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna.
Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši GOSPODOVI vse dni življenja.
Kako me ta psalm nagovarja?

Vse katoličane in druge verujoče državljane Republike Slovenije vabim,
da v teh dneh okrepimo svoje molitve za našo domovino.
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Jezus me vodi skozi življenje, z ljubeznijo me vodi k veri, upanju,
daje tolažbo in me hrani s svojo Besedo.
Tudi če bo hudo, se ne bojim, ker je on v mojem srcu.
Skozi preizkušnje zorim in postajam močnejši, saj je On z menoj.
Ni hud name, ampak me tolaži in je pozoren do mene.
Obdaril me je z voljo, s talenti in me varuje.
Moje misli je razveselil z duhovnim veseljem.
V zaupanju vanj mi bo neprimerno lažje prenašati težave.
Če z njim in v njem živim, me bo spremljala njegova dobrota in tolažba.
Preberimo ves psalm kot nagovor Bogu: Ti si moj pastir, daješ mi ležišče, vodiš me …

SI Z BOGOM ALI HUDIČEM?

Prvo obhajilo v Zgornji Kungoti, 20. maja

Papež Frančišek je pri splošni avdienci razmišljal o
zakramentu krsta. Tokrat je o njem spregovoril kot
o izviru življenja in se osredotočil na glavne obrede
pri krstu – blagoslov vode ter odpoved hudemu
duhu in izpoved vere. Voda je izvir življenja in
blagostanja, lahko povzroči smrt, ko v velikih
količinah odnese vse stvari, ima pa tudi moč
očiščevanja.
Blagoslovljena voda pri krstu v sebi nosi moč Svetega Duha, je poudaril papež in
dejal, da je po blagoslovu vode treba pripraviti srce za zakrament krsta. To storimo z
odpovedjo hudemu duhu in izpovedjo vere – dvema dejanjema, ki sta tesno povezana
med sabo. »V kakršni meri rečem NE napeljevanju hudiča, ki vedno razdvaja, v taki
meri sem sposoben reči DA Bogu … ni mogoče pripadati Kristusu in postavljati
pogoje. Treba se je odtrgati od določenih vezi, da lahko zares objamemo druge,« je
dejal papež. Poudaril je, da kristjan ne more biti na obeh bregovih – z Bogom, ki
združuje, in hudičem, ki ločuje.
Ko stopimo na pot, ki je Kristus, nam Sveti Duh pomaga, da se borimo proti
skušnjavam. Prav zato je odgovor na vprašanja: »Se odpoveste hudemu duhu in
njegovim delom ...« vedno v prvi obliki ednine. »Se odpovem.« Enako v 1. osebi
ednine izpovemo vero, ko rečemo: »Verujem.«

Zelo lepo je bilo. Naj bo Jezus čim večkrat gost v njihovih srcih.
Prvo obhajilo v Spodnji Kungoti, 13. maja.
Molimo zanje, da bi ostalo njihovo srce zvesto velikemu Prijatelju.

»To je temelj krsta. Gre za odgovorno izbiro, ki mora biti prevedena v konkretna
dejanja zaupanja v Boga,« je dejal papež in spodbudil, naj se vedno, ko se pokrižamo
z blagoslovljeno vodo, z veseljem in hvaležnostjo spomnimo na krst in obnovimo svoj
Amen.

Krst je zakrament, ki odtisne neizbrisen duhovni pečat in ga ne more izbrisati noben
greh, čeprav greh preprečuje, da bi krst obrodil sadove odrešenja. Papež Frančišek je
spregovoril o usmiljenju, ki prežema odnos Boga do svojih otrok.
»Krstnega pečata nikoli ne izgubimo. Četudi oseba postane malopridnež, ki ubija
ljudi, ki povzroča krivico, krstni pečat ne izgine.« Še naprej ostane Božji otrok, ki je
sicer proti Bogu, a Bog ga nikoli ne zataji, je poudaril papež. Človek sam se odtegne
od Njega.
»Krst nam odpre vrata v življenje vstajenja, ne v posvetno življenje, ampak življenje
v skladu z Jezusom.« To po papeževih besedah pomeni, da kot kristjani pričujemo
vero in dejavno ljubezen oziroma služimo drugim.

Ostani z nami, Gospod,
s svojo milostjo in dobrotljivostjo,
s svojo besedo in zakramenti,
s svojo tolažbo in blagoslovom,
zdaj in zmeraj. Amen.

