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MAJ – MARIJIN MESEC

Mesec maj je kot Marijin mesec primeren, da poglobimo svoj pogled na Marijo. V
zgodovini so si pogosto postavljali vprašanje, ali je Marija, to preprosto judovsko dekle,
le neke vrste katoliška »boginja«. Če primerjamo katoliško pojmovanje »nebeščanov«
z drugimi velikimi verstvi, kot sta hinduizem, budizem , pa tudi s poganskimi pojmovanji, morda lahko najdemo celo res kakšno podobnost tudi z grškim Olimpom bogov in
rimskim panteonom, a različnost katoliškega razumevanja je
neprimerno večja. v krščanstvu govorimo o dveh popolnoma
različnih kategorijah, zato govorimo o posebnosti krščanstva
v odnosu do vseh drugih verstev. V krščanstvu vse stavimo na
osebnega Boga. Na duhovno osebno bitje, ki se osebno srečuje z vsakim človekom. Bog v krščanstvu ni neko vsesplošno,
vseobsegajoče božanstvo. V raznih drugih verstvih se hitro
zabriše meja med bogom in drugimi bitji. V krščanstvu je razlika zelo jasna. Zato Marija ni nikakršna boginja v grškem ali
rimskem smislu, ampak je navaden, ustvarjen človek. Je Božja
stvaritev, kakor smo vsi drugi ljudje. Enako tudi svetniki. V krščanstvu ne častimo Marije
in svetnikov kakor bogov, ampak kot ljudi, ki so se izkazali v svojem življenju s svetim
življenjem, se na tak način približali kot prijatelji Bogu in so mu tudi po smrti, po našem
prepričanju, blizu. Zato se k njim (k Mariji še posebej v mesecu maju, v času šmarničnih
pobožnosti) zatekamo s priprošnjo, ne pričakujemo pa, da bi Marija ali svetniki sami
izpolnili naše prošnje. Tudi častimo jih ne v istem smislu kot Boga.
Po: M. Turnšek, Ognjišče 588
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ob 7.00 in 19.00 - za Lojzeta Mramorja in sorodnike
- za Marijo Martinčič in Nado Košir
- za Antonijo in Karla Kobeta in Zofijo Primožič
- za Alojzijo in Janeza Šparembleka
8.00
- za Milana, obl. in Julko in Bojana Šuštar
5. VELIKONOČNA 10.00
11.00 – Podslivnica - za Dragota Nareda
NEDELJA
- za božje varstvo - priprošnja in zahvala
19.00
ob 7.00 in 19.00 - za Frančiška in Franceta Zrimšek, obl.
Filip in Jakob
- za Ivano in Franca Urbasa
- za zdravje
ob 7.00 in 19.00 - za starše in Franc Mevca
Florijan
- za hči ob roj. dnevu
- za božje varstvo - priprošnja in zahvala
ob 7.00 in 19.00 - za v čast sv. Jožefu za duhovnike in župnijo
Angel
- za moč prave vere
- za pok. iz družine Meden
ob 7.00 in 19.00 - za Marijo Obreza, obl.
Dominik Savio
- za božje varstvo - priprošnja in zahvala
- za Rezko Mlinar
ob 7.00 in 19.00 - za Lojzeta Mramorja
Gizela
- za Ivo in Franca Baumana, obl.
- za Bibiano Bavdek
ob 7.00 in 19.00 - za Franceta Medena
Viktor
- za družino Verbič Marijo, Alojza in Marijo
- za pok. iz družine Škerlj
8.00
- za Emo in Markota Hrvatina, obl.
- za žive in rajne gasilce
6. VELIKONOČNA 10.00
- za Marijo in Jožeta Mihevc (Zelše)
NEDELJA
11.00 – Martinjak - za Jožeta Šviglja, obl.
- za žive in rajne farane
19.00
ob
7.00
in
19.00
- za Mirando Žnidaršič
Job
- za Ivano Petrovčič
prošnji dan
ob 20h – Dol. vas - za blagoslov polja
ob 7.00 in 19.00 - za Slavko in Dušana Zagorjana
Pankracij
- za Ivano Petrovčič
prošnji dan
ob 20h – D. Jezero - za blagoslov polja
ob 7.00 in 19.00 - po namenu
Leopold
- za zdravje, srečo v družini
prošnji dan
- za blagoslov polja
ob
8.00
in
19.00
za Frančiško Šajn
GOSPODOV
za Terezijo Korošec
VNEBOHOD
- na čast Sv. Duhu ob roj. dnevu
SV. JOŽEF DELAVEC
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ob 7.00 in 19.00 - za Alojza Bartola, obl.
- za Jožefa Udoviča
- za Antonijo Bele
ob 7.00 in 19.00 - za Ivano in Franca Urbasa
Zofija
- za pok. iz družine Tratnik
- za dar Sv. Duha za razsvetljenje
- za Tončko in Franca Zabukovec Janc
8.00
- za pok. iz družine Ponikvar in ravšelj
7. VELIKONOČNA 10.00
11.00 – Podslivnica - za Andreja Šivca in Amalijo Metlikovec
NEDELJA
- po namenu Virant (Brezje)
19.00
ob 7.00 in 19.00 - po namenu
Jošt
- za starše Seljak in sorodnike
- za Marijo Švelc Markovčič
ob 7.00 in 19.00 - za Staneta Modic
Janez
- za družino Rožanc (Brezje 10)
- za žive in rajne farane
ob 7.00 in 19.00 - za Karla Škoberneta
Urban
- za Antona Branislja, obl.
- za Brankota Cvetka
ob 7.00 in 19.00 - v zahvalo
Bernardin
- za pok. iz družine Lovko
- za varstvo pri delu
ob 7.00 in 19.00 - za Lojzeta Mramorja in sorodnike
Teobald
- domače duhovnike
- Mariji v zahvalo za zdravje
ob 7.00 in 19.00 - za Jožefa Turšiča, obl. in starše
Julija
- za pravo odločitev v življenju
- za domovino
- za Amalijo in Antona Zgonca
8.00
- za Julijano Brezec
10.00
BINKOŠTI
11.00 – Martinjak - za starše Šilc in Simčič
- za Danijelo in Janeza Jenc, obl.
19.00
ob 7.00 in 19.00 - za Viljema Mikliča, obl.
MARIJA POMOČNICA
- v čast in zahvalo Mariji Pomočnici
- v zahvalo in priprošnjo mariji Pomočnici
ob 7.00 in 19.00 - za Marijo in Janeza Opeka
Beda
- za pravo odločitev v življenju
- za Jožefa in Ivano Stražišar in starše Martinčič
ob 7.00 in 19.00 - za Franca Zgonca
Filip
- za žive in rajne farane
- za
ob 7.00 in 19.00 - za starše in brata Štefana Balažica
Alojzij
- za Ivano in Antona Škerla
- po namenu
Bonifacij
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OBISKANJE DEVICE
MARIJE

ob 7.00 in 19.00 - za blagoslov v družini in za vnuke
- po namenu
- za Tanjo
ob 7.00 in 19.00 - za starše Modic
- za pravo odločitev v življenju
- za pok. iz družine Šivec
- za pravo odločitev v življenju
8.00
- za žive in pokojne farane
10.00
11.00 – Podslivnica - za Dragota Nareda
- za Viktorja Konca, obl.
19.00
ob 7.00 in 19.00 - za duše v vicah
- za Matija Troha
- za žive in pokojne farane

P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjenih več maš, mi mašujemo po treh namenih po ostalih namenih mašujejo duhovniki na Rakovniku. Ure maš
bodo objavljene v tedenskih oznanilih, ko bodo škofje dali dovoljenje za maševanje z ljudstvom. Sedaj pa mašujemo vsak dan po vaših namenih.

SANJSKA ŽENSKA IN PRINC NA BELEM KONJU (I.)

Nekdo je na poti k tebi, vendar ga dolgo ni ... Čas beži, ti pa hrepeniš po ljubezni in nežnosti. Morda se ti zdi,
da so na vrsti kompromisi in je napočil čas, ko znižaš merila in se prepustiš. Stojiš pred semaforjem, na katerem gori
rdeča luč. Ne zapelji v križišče!
Razlogov za zmenke je polno, a pravi je le eden – na zmenek greš, da morda spoznaš svojo
bodočo ženo, svojega bodočega moža. Zastarelo razmišljanje, a edino, ki osreči. Preden začneš
razmerje, se vprašaj: Ali je to oseba, za katero si želim, da bo mama/oče mojih otrok? O razlogih,
zakaj z nekom, ki ti je všeč, ne bi šel/-a na zmenek, se zdi čudno razmišljati, kajne? Kljub temu
naredi seznam razlogov, zaradi katerih hodiš na zmenke ti. Do sebe bodi iskren/-a. Seznam nato
dopolni še s seznamom lastnosti, ki te pri nasprotnem spolu odbijajo in zaradi njih ne bi šel/-a
na zmenek. Tako si boš postavil/-a merila, kakšnega fanta/punco sploh hočeš. Ko bo čas za zmenek, boš bolj sproščen/-a. Vedel/-a boš, koga iščeš. In z lahkoto boš rekel/-a: »NE.« Še lažje pa:
»JA!« Ko seveda srečaš tisto/tistega, ob kateri/katerem boš začutil/-a, da s tvojimi merili ni čisto nič narobe.
Definiraj svojega princa na belem konju, svojo sanjsko žensko!
Se tvoj princ na belem konju oz. tvoja sanjska ženska ne pokaže od nikoder? Ne zapelji v rdečo = Ne spuščaj svojih meril! Najprej vzljubi sebe. Največja zapoved pravi: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe (Mr
12,13). Na ta drugi, morda najpomembnejši del, pogosto pozabimo. Takole pravi Chrystalina Evert: »Sčasoma
sem se naučila, da se pri drugih ne bom zadovoljila z manj, dokler bom lahko spoštovala in ljubila sebe.«
Ko vzljubiš sebe, sledi drugi korak: Premisli, kakšnega fanta hočeš. Poskusi zapisati svoja pričakovanja in jih utemelji. Tako boš razumel/-a, kaj pričakuješ in zakaj. Visoki kriteriji so privlačni, saj so fantom všeč samostojne punce,
ki vedo, kaj hočejo. Fantje pa ne bodite copate, tudi vi ne spuščajte svojih meril. Poženščenost je morda modna –
vendar punce obožujejo močne in odločne moške. Ne brez razloga – le takšen moški lahko uresniči njihova najbolj
skrita hrepenenja.
Povzeto po: Rad te/se imam
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