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oznanilo
KAJ POMENI, KO SE
PRI MAŠI PRIKLONIMO?

Kjer je ljubezen,
tam je trojica:
ljubeči, ljubljeni
in vir ljubezni.
(sv. Avguštin)

11. nedelja med letom

leto VIII /2010-17
18. junij 2017

Z bolj ali manj globokim priklonom pokažemo spoštovanje do koga in priznavamo
njegovo
dostojanstvo.
Rimski cesarji so zahtevali, da se priklanjajo
njihovim kipom ali ob njihovem mimohodu.
Tudi mi kristjani se iz spoštovanja priklanjamo svetim podobam (npr. križu) pa tudi, ko
imenujemo osebe Svete Trojice pri molitvi
slava Očetu. Pomislimo
samo, kako spoštljivo se
verniki v vzhodnih Cerkvah priklanjajo pred svetimi podobami (ikonami)
in med omenjanjem Svete
trojice (Slava Očetu …).
Med mašo nas bogoslužje
večkrat povabi, da se poklonimo (narahlo sklonimo
glavo) v znamenje zbranosti. Poznamo ta priklon z glavo, pa tudi priklon
z zgornjim delom telesa. Tako se bralec, preden gre brat berilo, prikloni mašniku (oltarju).
Ko molimo vero, se pri besedah »in se je utelesil po Svetem Duhu in postal človek« vsi
priklonimo. Duhovnik se rahlo prikloni tudi
pri povzdigovanju, ko izgovarja posvetilne be-

Čas

sede: »Vzemite in jejte od tega vsi …«
in »Vzemite in pijte od tega vsi …«
Priklon ima svoj pomen, zato ga
naredimo lepo in zbrano. Pomaga nam, da se zavemo, da smo pred
nekom, ki zasluži naše spoštovanje.
Priklon glave je tudi znamenje
pokorščine in priznavanje drugega.
Naj nas ne bo sram prikloniti se pred
Gospodom. Priklonimo se raje njemu
ter se varujmo, da se ne bi klanjali
idolom, praznim malikom, ki se jim
tako rada klanja sodobna družba.

Jezus je BESEDA,
ki jo je treba razglašati.
Jezus je RESNICA,
ki jo je treba povedati.
Jezus je ŽIVLJENJE,
ki ga je treba živeti.
Jezus je LJUBEZEN,
ki jo je treba ljubiti.
Jezus je VESELJE,
ki ga je treba deliti z drugimi.
Jezus je MIR,
ki ga je treba podarjati.
…
Zame je Jezus moje vse nad vsem.

Župnik je obiskoval družine v svoji župniji. Eni od družin je med
pogovorom
zastavil
vprašanje: »Ali kaj molite skupaj?«
»Gospod župnik,« je odgovoril oče, glava družine, »saj ob vsem družinskem
natrpanem urniku nimamo časa za to.«

Duhovnik ni odnehal: »Če bi zbolel
kdo od vaših, ali bi potem skupaj molili? Bi v tem primeru našli čas za nekaj družinske molitve?«
»Mislim, da bi,« je odvrnil oče.
»Ali bi molili skupaj, če bi se
kateri od družinski članov za
dlje časa odpravil od doma?«
»Gotovo, da bi,« je zatrdil oče.
Župnik je tedaj odgovoril: »Spraševal
sem zgolj zato, da bi spoznali, da vaš problem glede molitve ni
čas. Težava je v tem, ker mislite,
da vam družinska molitev ni potrebna, ko vam gre vse gladko.«
Kdor drugega ljubi,
ga sprejema takega,
kot je,
kot je bil
in kot bo.
(Michel Quoist)

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. (Ps 23,1–6)

Jezus mu reče:
»Jaz sem pot in resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu
drugače kot po meni.
Če ste spoznali mene,
boste poznali tudi mojega Očeta.
Zdaj ga poznate
in videli ste ga.«
(Jn 14,6–7)

OZNANILA
1. PRAZNIK: Srce Jezusovo
župnijsko žegnanje
25. junij 2017 ob 9.30
Sveta maša bo dvojezična - skupaj z
župnijo Auferstehung Christi.
Po sveti maši bomo pripravili skupno
pogostitev (žar), pecivo in pijačo.
Gospodinje prosimo za pecivo in
vinogradnike za domačo kapljico.
Lepo vabljeni k bogoslužju
in druženju po sveti maši!

Ne pozabita, da je zakon
več kot pravni posel,
ki med dvema človekoma
ureja posestna razmerja
in preživnine.
Če sta verna, je vajin zakon
namreč skrivnost ljubezni,
v kateri je sleherni trenutek
navzoč Bog.
P. Bosmans, Za srečo v dvoje
Človeška slabost ne more podreti
načrtov Božje vsemogočnosti.
Božji graditelj lahko dela
tudi s padajočimi kamni.
(Michael von Faulhaber)

Moj Bog, prosim te, podari mi svojega Svetega Duha, svojo luč, da razlikujem:
pomembno od nepomembnega,
dobro od slabega,
resnico od laži,
pravilno od napačnega,
občuteno od občutka,
tebe, moj Bog, od vsega, kar hoče biti moj bog,
tvoj glas od občutkov,
tvoje veličastvo od sijaja sovražnikov,
kar služi tvojemu kraljestvu od tega, kar ga ovira,
kar me s tabo povezuje od tega, kar me od tebe ločuje,
kar je moja last od tega, kar si lasti mene,
tvojo sodbo od moje obsodbe,
tvoje usmiljenje od mojega obsojanja,
stanovitnost od trdosrčnosti,
večno od minljivega,
zadnje od predzadnjega
in tvoja podarjena nebesa od mojih umišljenih.
Nasprotujem besedam, ki me hočejo prepričati,
da se prvo ne razlikuje od drugega.
Podari mi dobro voljo in sposobnost,
pogum in moč in zaupanje, da bi se prav odločal
in izbiral to, k čemur si me poklical, kar mi hočeš podariti
in kar mene in moje resnično vodi k tebi. Amen.
Verovati v Boga pomeni videti,
da dejstva sveta še niso vse.
Verovati v Boga pomeni videti,
da ima življenje smisel.
(Ludwig Wittegenstein)
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