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oznanilo

Delo je
velik dar Božji
in delati
je vsakemu stanu
velika čast.
Delo nam zemljo polepša,
nas s kruhom oskrbi
in nas greha varuje.
(bl. Anton Martin Slomšek)
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Jn 17,20-26
JEZUS MOLI TUDI ZATE
Ljudje obstajamo in delujemo na zemlji v mejah svojega časovnega bivanja. Ko nas še ni bilo, se za nas ni vedelo, ko izginemo, izgine tudi sled za nami.
Z Jezusom je drugače. Pred začetkom sveta je
že bil pri Očetu, eno z njim v slavi in ljubezni.
Sedaj je med svojimi učenci in jim razkriva
resnico
o
Očetu
in
sebi. Tudi
učenci bodo
v
Očetu,
če ga bodo
ljubili
in
če se bodo
med seboj ljubili. Mi, ki smo krščeni, smo
ti učenci, ki ga iz dneva v dan spoznavamo. Njega in po Njem tudi Očeta. Ta je nad
vsemi in nam vsem daje, da lahko smo.
Je pa res, da ima Jezus pred seboj tudi prihodnost. Tudi mi jo imamo, vendar je ne
vidimo. Jezus v duhu gleda množice tistih,
ki bodo po oznanjevanju njegovih učencev
vanj verovali. Vidi tiste, ki bodo rajši pustili
preliti svojo kri, kot bi se odpovedali njegovi
ljubezni. Vidi spokorne menihe, ki bodo v

Tisti čas je Jezus
povzdignil oči k nebu in molil:
»Sveti Oče, ne prosim samo
za té, ampak tudi za tiste,
ki bodo po njihovi besedi
verovali vame:
da bi bili vsi eno, kakor si ti,
Oče, v meni in jaz v tebi,
da bi bili tudi oni v naju,
da bo svet veroval,
da si me ti poslal.
In jaz sem jim dal veličastvo,
ki si ga dal meni,
da bi bili eno,
kakor sva midva eno:
jaz v njih in ti v meni,
da bi bili popolnoma eno.
Naj svet spozna,
da si me ti poslal
in da si jih ljubil,
kakor si ljubil mene.
(Jn 17,20–23)

samoti posvečevali sebe in svet. Vidi
redovnike in redovnice v samostanih,
dušne pastirje po župnijah, škofe in
papeže, ki bodo utrjevali evangelij
med vernimi. Vidi misijonarje, kako
nosijo njegovo veselo oznanilo novim
narodom. Vidi, kako v srcih preprostih, a tudi v srcih izobraženih, starih
in mladih, zdravih in bolnih, v tebi
in v meni, klije seme njegove besede.
Seme njegove ljubezni. Seme miru in
povezanosti. Vse to Jezus vidi in za
vse te množice moli, da bi bili v njem
in v Očetu vsi eno sedaj in v večnosti.
Res je, vidi tudi mene in tebe. In ne
pozabi: za oba moli! Da bi spoznali to
Pogosto ne vidimo sreče,
veliko skrivnost. Da bi verovali. Da bi
ki jo nosimo v rokah,
začutili, da smo ljubljeni in da bi lahampak sanjamo o sreči,
ko to neizmerno ljubezen in vero širili
ki jo imajo drugi.
tudi med druge. Tako bi tudi ti po nas
Zahvali se Bogu za srečo,
spoznavali Jezusa, ki je v Očetu. To je
ki jo imaš ta trenutek!
pot, po kateri bomo lahko tudi mi ne(Fernand Lelotte)
koč pri Očetu, pri katerem pa nismo
zgolj sled v večnosti, ampak enkratni, Postati človek,
neponovljivi, ustvarjeni za njegovo, ki govori samo resnico –
našo skupno brezčasno domovino. to je življenjska pot –
velik, blagoslova poln poklic –
zavest namreč, da še žive ljudje,
Če v našem srcu ni Božjega ognja,
ki nikoli ne lažejo,
njegove ljubezni, njegove miline,
je neštetim v pomoč in oporo.
kako naj mi, ubogi grešniki,
(Friedrich W. Foerster)
ogrejemo srca bližnjih?

BODI PRI NAS SVETI DUH
Sveti Duh, bodi pri nas,
pridi v naša srca s svojo milostjo.
Nauči nas, kaj naj storimo,
pokaži nam, kaj naj mislimo,
pokaži nam, kaj moramo narediti.
Ti ljubiš resnico nad vse,
ne dopusti, da bi zabrisali, kar si ti uredil.
Nevednost naj nas ne ovira,
odobravanje naj nas ne zavede,
napačni obziri naj nas ne zmedejo.
Naj bomo v tebi
in se v ničemer ne oddaljimo od resnice. Amen.
NOTRANJA SPREMEMBA
Če se ves čas
počutiš nezadovoljen in obžalovanja vreden,
potem moraš takoj poskrbeti
za notranjo spremembo.
Sreča in nesreča
se rojevata iz tvojega notranjega počutja,
iz tvojega mišljenja in čustvovanja
in iz vsega, kar se zavestno
ali podzavestno dogaja globoko v tebi.
Usmeri svoje misli na sončno stran.
Naj tvoje notranjosti ne obvladujejo več temne misli in strasti.
Poskrbi za spremembo!
In če si kristjan, na široko odpri vsa okna svojega srca
za čudovito moč Božjega Duha.
Umrl je dolgoletni član naše
skupnosti gospod Ludvik Lesjak,
rojen leta 1943.
Pogreb:
četrtek, 6. junij 2019, ob 13. uri
- Zgornja Hajdina
Gospod, daj mu večni pokoj in večna
luč naj mu sveti. Naj počiva v miru!

... Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi,
da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal.
(prim. Jn 17,21)
Gospod Jezus,
ti si nam naročil, naj vedno molimo,
v gotovosti, da smo uslišani.
Mi pa se pritožujemo,
ker se nam zdi,
da gredo naše molitve skoraj vedno v prazno.
Radi bi, da bi bil Oče kakor avtomat za pijače ali kavo:
vanj vržeš kovanec in dobiš, kar želiš.
Radi bi, da bi nas Oče uslišal
v skladu z našim življenjskim ritmom, koledarjem in uro.
Motimo se, Gospod Jezus.
Ni Bog tisti, ki lahko postane kakor mi, pač pa moramo mi postati kakor on.
Pomislim na tvojo molitev pri zadnji večerji,
preden si bil izdan, preden so te prijeli in umorili.
V najbolj dramatičnem trenutku svojega življenja si prosil Očeta:
»Da bi bili vsi eno!«
Gospod Jezus, tvoja molitev še ni uslišana:
minilo je že dva tisoč let, kristjani pa so razdeljeni bolj kot kdaj koli.
Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo sprejeli Očetove čase
in se prepustili njegovemu koledarju.
V nedeljo, 30. junija 2019,
bomo obhajali
ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE praznik Srca Jezusovega.
Lepo vabljeni k sveti maši
in druženju na župnijskem dvorišču.
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Oče hoče sina naučiti lepega vedenja: »Kaj narediš, ko sediš v nabito
polnem avtobusu, in vstopi starejša
gospa?« »No, isto kot ti: delam se, da
spim!«
Iz kuhinje se zasliši žvenket razbite posode. »Ali je bila to mama
ali Tina?« vpraša Marko. »Odgovor
je preprost,« odvrne Ana, »bila je
mama, ker se nihče ne krega.«
»Že tri leta ne govorim s svojo ženo.«
»Zakaj pa ne?« »Da je ne prekinjam.«

