NEDELJA 16. 5.
7. VELIKONOČNA NEDELJA
JANEZ NEPOMUK, DUH., MUČ.
PONEDELJEK 17. 5.
JOŠT, PUŠČ.
TOREK 18. 5.
JANEZ I., PP., MUČ.
SREDA 19. 5.
URBAN I., PP.
ČETRTEK 20. 5.
BERNARDIN, DUH.
PETEK 21. 5.
KRIŠTOF IN MEHIŠKI MUČ.
SOBOTA 22. 5.
MARJETA, RED.
NEDELJA 23. 5.
BINKOŠTI
SOCERB, MUČ.
BINKOŠTNI PONEDELJEK 24. 5.
MARIJA POMOČNICA
TOREK 25. 5.
GREGOR VII., PP.
SREDA 26. 5.
FILIP NERI, DUH.
ČETRTEK 27. 5.
ALOJZIJ GROZDE, MUČ.
PETEK 28. 5.
ANTON JULIJAN, MUČ.
SOBOTA 29. 5.
MAKSIM EMONSKI, ŠK.
NEDELJA 30. 5.
SVETA TROJICA
KANCIJAN, MUČ.
PONEDELJEK 31. 5.
OBISKANJE DEVICE MARIJE
TOREK 1. 6.
JUSTIN, MUČ.
SREDA 2. 6.
MARCELIN IN PETER, MUČ.
ČETRTEK 3. 6.
SV. REŠNJE TELO IN KRI
PETEK 4. 6.
FRANČIŠEK CARACCIOLO, RED. UST.
SOBOTA 5. 6.
BONIFACIJ, ŠK.
NEDELJA 6. 6.
10. NEDELJA MED LETOM
NORBERT, ŠK.

8.00
10.00
19.00
19.00

† MARIJA VOLČINI
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
ŠMARNICE
† SANDROVI
V ZAHVALO
19.00 † ŽIROVC IN SANDROVI
19.00 † NACE NAGODE, OBL.
19.00 † STANKO LIKAR
19.00 † (2)ANTON(A) AŽMAN(A)
19.00 † LOJZKA STANONIK, OBL.

8.00 † FRANČIŠKA IN STANISLAV REHBERGER
10.00 † MARIJA SEKOVANIČ, 30. DAN
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
19.00 ŠMARNICE
19.00 † OLGA IN ANGELA FISTER
19.00 † JOŽE IN PETER INTIHAR
19.00 † ANGELA MEDIC, OBL.
19.00 † STANKO LIKAR
19.00 † JANEZ AŽMAN, 30. DAN
19.00 † JOŽE, OBL. IN ROZMANOVI
8.00
10.00
19.00
19.00

ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† HELENA BEŠTER
ŠMARNICE
† SUZANA MIJATOVIČ

7.00 ZA ZDRAVO PAMET
19.00 † IVAN IN IVANKA ERMAN
9.00 ZA SPREOBRNJENJE DRUŽINE
19.00 † ANTON MRAK
19.00 † JANKA VIDMAR
19.00 † MARIJA POGAČNIK
8.00 ZA FARANE IN DOBROTNIKE
10.00 † POLONA IN JANEZ VODLAN

LEPI MESEC MAJ (Lojze Grozde)
Glej, v deželo že prihaja
lepi mesec maj.
S sabo ptičkov spev prinaša
in zelenja v gaj.
Zopet so se razcvetele
v gozdu za vasjo
šmarnice prelepe, bele,
ki dehte sladko.
Rad bi zopet v gozd zahajal;
kakor sem nekoč.
Rad bi tiho sanje sanjal
cvetke trgajoč.
Spet nabral bi šopek cvetja
in Mariji v dar
bi v kapelici na vasi
dal ga na oltar.
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NAŠI RAJNI: Ivan Gavranič, Begunje; Franc Ogrizek, Radovljica;
Janez Brinšek, Radovljica; Maria Sekovanič, Finžgar, Radovljica; Janez
Ažman, Radovljica.
Za † Janez-a Ažman-a: 1 sv. mašo je darovala Kristina Mrak, 2 sv.
maši: sestra Metka; 1 sv. maša, Boltarjevi.
Gospod, daj našim rajnim večni pokoj.
NAŠI KRŠČENCI: Filip Resman, Radovljica.
MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po sveti
maši v župnijski kapeli. Vabljeni.
PRVI PETEK V MESECU: eno uro pred sveto mašo bo izpostavljeno
Najsvetejše. Vabljeni.
ČIŠČENJE CERKVE:
Zahvaljujem se vsem, ki požrtvovalno čistite župnijsko cerkev. Vabljeni
tudi ostali, da se pridružite kateri od skupin. Čiščenje cerkve se začne
običajno ob 8.00 oz. po dogovoru.
SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v
župnijsko kapelo k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni!
SREČANJA ZA STARŠE VEROUČENCEV (atrij župnišča):
ČETRTEK, 6. 5. 2021
1. razred: ob 16.00
2. razred: ob 17.00
3. razred: ob 18.00
PETEK, 7. 5. 2021
4.
5.
6.
7.
8.

razred:
razred:
razred:
razred:
razred:

ob 16.00
16.30
17.00
17.30
18.00

ŽUPNIK JE NA VOLJO ZA SV. SPOVED! Pokličite na številko 041
861 411 in se dogovorite ZA SVETO SPOVED. Starši poskrbite za
svojo dušo in za duše svojih otrok!
ORATORIJ 2021 - župnija Radovljica
Letošnje razmere nam velikih oratorijev žal ne bodo dopuščale, zato
smo se odločili, da za vas pripravimo tri termine oratorijev, na katere
sprejmemo po 40 otrok na posamezen termin. Prosimo, da se prijavite

le na en izmed izbranih terminov, ter tako omogočite čim večjemu
številu otrok, da se prijavijo na oratorij!
12. 7. - 16. 7.
19. 7. - 23. 7.
26. 7. - 30. 7.
Prijavnice se dobijo v župnijski cerkvi pod korom.
MAŠNA ZNAMENJA:
POSVETILNA MOLITEV
V neki župniji je bila župnijska cerkev zelo blizu nogometnega igrišča.
Prvenstvene tekme so bile ob nedeljah dopoldne. Takrat je bila v cerkvi
sveta maša. Nemalokrat se je zgodilo, da je med povzdigovanjem, ko
je duhovnik izrekel posvetilne besede nad kruhom in vinom in oboje z
dvigom pokazal zbranemu občestvu, na igrišču v en glas zadonelo:
»GOOOL ...« To je bilo zanimivo sovpadanje. Kar je gol za tekmo, je
spremenjenje in povzdigovanje za Sveto mašo. Večkrat se je tudi
zgodilo, da je med povzdigovanjem, ko je bilo v cerkvi najbolj sveto
tiho, neka triletna deklica na glas klicala: »Aleluja, aleluja!« Oba
primera sta ustrezen izraz dogajanja na oltarju med spremenjenjem in
povzdigovanjem. Evharistična molitev, ki bi ji lahko rekli tudi
posvetilna in hkrati zahvalna molitev, se prične, ko duhovnik začne
hvalospev in ljudje vzklikajo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega
stvarstva ... in se konča z duhovnikovimi besedami: Po Kristusu, s
Kristusom in v Kristusu ... Vrh evharistične molitve pa je v trenutku, ko
duhovnik s polaganjem iztegnjenih rok nad kruhom in vinom prikliče
Svetega Duha. Takrat z močjo Božjega blagoslova spremeni kruh in
vino v telo in kri Jezusa Kristusa. Ta polnost Božje moči, ki se prenaša
preko duhovnikovih rok na kruh in vino, povzroči, da postane
zakramentalno navzoča Kristusova daritev, darovana na križu. Lahko si
predstavljamo, kakšno ogromno moč imajo iztegnjene roke pri
somaševanju več deset duhovnikov, ko vsi hkrati kličejo Svetega
Duha. Če se poglobimo v ta trenutek evharistične molitve, lahko
začutimo popolnost Božjega življenja, da naenkrat postanemo vsi
udeleženci evharistije, eno samo telo in en sam duh. Znamenju
polaganja rok sledijo Jezusove besede: Vzemite in jejte od tega vsi, to
je moje telo, ki se daje za vas; torej besede, ki so vedno znova sveže
in žive, saj je pri posvetitvi v resnici preko duhovnika navzoč Jezus.
Polaganje iztegnjenih rok in hkrati klicanje Svetega Duha oziroma
Božje moči se pojavlja v Cerkvi še ob drugih prilikah: pri posvetitvi
krstne vode, pri sveti birmi, pri maziljenju bolnikov, pri blagoslovu
novoporočencev. Vedno znova pa nas ta Božja moč, ki jo sprejmemo

preko Svetega Duha, napolni z mirom, zaupanjem, ljubeznijo in
srčnostjo za premagovanje težav, saj se zavedamo, da nas krepi in
združuje Jezus okrog oltarja v eno samo družino. »Resnično si svet,
Gospod ...« S temi besedami (ali nekoliko obširnejšimi) povezujejo
evharistične molitve vzklikanje občestva trikrat svetemu Bogu s
prošnjo za posvetitev darov kruha in vina. Evharistične molitve so
naslovljene na Boga Očeta. On je cilj naše hvale in zahvale. On je
porok za to, da bo naša prošnja za posvetitev uslišana. Bog Oče
omogoča darovanje Cerkve, ko v tem slavju pošilja Sina in Duha in po
njima povezuje s seboj tukaj in zdaj zgodovino odrešenja. Posvetilne
molitve so središče evharistije, zahvale. Ta molitev ponavzoči
Kristusovo velikonočno skrivnost trpljenja in vstajenja. Ta daritev
izziva našo podaritev Bogu. Naročilo o ponavljanju: »To delajte v moj
spomin« (1 Kor 11, 26) Cerkvi nalaga dolžnost, da vedno opravlja to
Kristusovo oporoko. Tega se občestvo zave pri petju ali recitiranju
vzklikov po spremenjenju: oznanjamo Kristusovo smrt in vstajenje,
dokler Gospod ob koncu časov spet ne pride!
MAŠNIKOVE TIHE BESEDE
TIHA MOLITEV PO KONČANEM SVETEM OBHAJILU Po končanem
obhajanju mašnik očisti pateno nad kelihom in nato še kelih. Medtem
mašnik tiho moli: Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s
čistim srcem. Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi
zdravilo za večnost.
KARDINAL ROBERT SARAH: »BASTA« S SKRUNITVAMI!
EVHARISTIJA NI TRŽNO BLAGO. (4. 5. 2020, Družina)
Kardinal Robert Sarah, (sedaj že upokojeni) prefekt Kongregacije za
bogoslužje in disciplino zakramentov, je na god svetega Atanazija (2.
maja 2020) v ekskluzivnem pogovoru za La Nuova Bussola
Quotidiana podal odgovore glede obhajanja zakramentov v zvezi z
ukrepi proti širjenju bolezni Covid-19. Vprašanja je kardinalu Sarahu
zastavil italijanski novinar g. Riccardo Cascioli.
»Gre za vprašanje vere. Če bi se zavedali, kaj obhajamo pri sveti maši
in kaj je evharistija, nam niti na misel ne bi prišli nekateri načini
podeljevanja obhajila«. Kardinal Robert Sarah, prefekt Kongregacije za
bogoslužje
in
disciplino
zakramentov
spet
spregovori
o
»vznemirjenosti« vernikov, ki so bili ne le brez maše, ampak so zdaj
prestrašeni ob pogajanjih italijanske škofovske konference in vlade. Ti
dve hočeta ob ponovni omejeni udeležbi ljudstva pri maši obravnavati
celo podeljevanje obhajila.
Komaj pred dvema dnevoma so dobro obveščeni vatikanisti v
časopisu
Stampa
poročali
o
raznih
rešitvah
vladnih

»izvedencev« v tesnem sodelovanju z italijansko škofovsko
konferenco, ki imajo trenutek obhajila »za najvišje tveganje
okužbe«. Med rešitvami je »zapakiranje« Kristusovega Telesa:
»Da bi italijanskim katoličanom dovolili ponovno prejemanje
obhajila, razmišljamo o obhajilu ʽnaredi samʼ s hostijami ʽtake
awayʼ v plastičnih vrečkah, položenih v cerkvi na policah.«
»Ne, ne, ne!« – nam kardinal Sarah ogorčeno odgovori po telefonu.
»To je popolnoma nemogoče! Boga smo dolžni spoštovati, ne smemo
ga dati v vrečko. Ne vem, komu je prišla na misel ta neumnost.
Odvzem evharistije je gotovo bolečina, vendar se ni mogoče pogajati o
načinu prejemanja obhajila. Obhajilo prejemamo dostojanstveno,
vredno Boga, ki prihaja k nam. Evharistijo moramo obhajati z vero. Ne
smemo ravnati z njo kakor s praznim predmetom. Saj nismo v
supermarketu. Popolnoma noro.«
Nekaj podobnega so že delali v Nemčiji.
Žal, v Nemčiji počnejo veliko stvari, ki sploh niso katoliške. Ni jih treba
posnemati. Pred kratkim sem slišal škofa, ki je rekel, da v prihodnje ne
bo več obhajanja evharistije. Samo besedno bogoslužje. To je
protestantizem.
Kakor po navadi navajajo »sočutne« razloge: verniki
potrebujejo obhajilo, ki ga že nekaj časa ne morejo prejemati.
Ker pa je še vedno velika nevarnost okužbe, je treba najti
kompromis ...
Treba je pojasniti dve vprašanji. Najprej, evharistija ni pravica in ne
dolžnost. Je dar, ki ga zastonj prejemamo od Boga in ga moramo
sprejemati s češčenjem in ljubeznijo. Gospod je oseba. Nihče ne bi
sprejel osebe, ki jo ljubi, v vrečki ali kakorkoli nevredno. Na odvzem
evharistije ne moremo odgovoriti s skrunitvijo. Resnično gre za
vprašanje vere. Če verujemo, ne moremo z evharistijo ravnati
nevredno.
In drugo?
Nihče ne more duhovnika ovirati, da spoveduje in podeljuje obhajilo,
nihče mu tega ne sme preprečiti! Zakramente moramo spoštovati. Tudi
če se verniki ne morejo udeležiti maše, lahko prosijo za spoved in
obhajilo.
Glede maše: še kar naprej predvajajo svete maše (streaming,
televizija ...).
Ne smemo se navaditi na to. Bog se je učlovečil: ima meso in kosti, ni
virtualna stvarnost. To je silno neprimerno tudi za duhovnike. Pri sveti
maši mora duhovnik zreti Boga, ne pa se navaditi gledati v kamero,
kakor da bi bila sveta maša zabavna oddaja. Tako ne smemo naprej!

Vrnimo se k obhajilu. Upamo, da bodo čez kakšen teden spet
svete maše z ljudstvom. V zvezi z božjeropnimi rešitvami je tudi
razprava, ali je primerneje prejemati sveto obhajilo v usta ali
na roke, oziroma kako ga prejeti na roke. Italijanska škofovska
konferenca je že določila obvezno prejemanje na roke. Naš
izvedenec pa trdi, da bi bilo bolj higiensko prejemanje v usta.
Kaj bi bilo treba storiti?
V Cerkvi je že predpis, ki ga je treba spoštovati: vernik lahko prejme
sveto obhajilo v usta ali na roko.
Zadnja leta zaznavamo očiten napad na sveto evharistijo:
najprej vprašanje ločenih in ponovno poročenih, s sklicevanjem
na geslo »obhajilo za vse«; nato skupno obhajanje s
protestanti; potem predlogi glede razpoložljivosti evharistije v
Amazoniji in v pokrajinah s pomanjkanjem duhovnikov zdaj pa
svete maše v času koronavirusa ...
Ne smemo se čuditi. Hudobni duh silovito napada sveto evharistijo, ker
je srce življenja Cerkve. Vendar menim: jedro težave je kriza vere pri
duhovnikih, kakor sem že pisal v svojih knjigah. Če se duhovniki
zavedajo, kaj je sveta maša in kaj sveta evharistija, jim niti na misel
ne bi prišli nekateri načini maševanja oziroma domislice glede
obhajanja. Z Gospodom Jezusom ne smemo ravnati tako!
PROŠNJI DNEVI (10.–12. Maj) Dnevi pred praznikom Gospodovega
vnebohoda (ponedeljek, torek in sreda) se imenujejo prošnji dnevi.
Star slovenski običaj je, da so se v dneh pred praznikom Gospodovega
vnebohoda zvrstile procesije k posameznim cerkvam v župniji, kjer se
je molilo za lepo vreme, dobro letino, blagoslov pri delu in za Božje
varstvo. Letos smo še posebej vabljeni k svetim mašam, saj bomo
dobrega Boga prosili, da naj nas varuje vsega hudega. V času
pandemije je bila velika želja, da bi bili zopet lahko pri sveti maši. Tudi
v času vojne so potekale svete maše. Zato smo sedaj še toliko bolj
vabljeni, da pokažemo svojo hvaležnost in hkrati prošnjo, da dobri Bog
odvrne od nas vse šibe potresa (potres v Zagrebu), kuge (letošnja
korona pandemija) in vseh drugih grozot.
KAKO SE TEMELJITO BORITI PROTI ZLU V SVOJEM SRCU?
PAPEŽ SVETUJE
Ni kristjanov, ki se ne bi bojevali proti zlu: ti, ki se ne, niso kristjani,
temveč so mlačneži
Vsem, ki mislijo, da je spraševanje vesti praksa iz nekih starih časov,
papež Frančišek odvrne, da “boj, ki ga je Jezus bojeval proti zlu, ni
nekaj starega, ampak je zelo moderno in se vsak dan znajde v naših

srcih”. Izpraševanje vesti kristjana v tem boju spremlja, mu pomaga,
da “naredi prostor za Svetega Duha”. Hkrati kristjane poziva, naj ga ne
naredijo zgolj enkrat letno pred spovedjo, temveč naj to storijo vsak
večer pred spanjem.
Vsem, ki še naprej dvomijo, pojasnjuje, da ni kristjanov, ki se ne bi
bojevali: ti, ki se ne, niso kristjani, temveč so mlačneži. Zaključi rekoč:
“Krščansko življenje je boj.” Ta spodbuden pristop do spraševanja vesti
bo morda zmedel vse, ki ga napačno omejujejo na strogo naštevanje
grehov, da bi se potem močneje trkali po prsih.
Zazrt v prihodnost
“Spraševanje vesti je notranja vaja, pri kateri svoje življenje soočamo
z desetimi Božjimi zapovedmi. Pogled resnice je vedno boleč, ker se
zavemo svojega greha, vendar globoko v sebi najdemo tudi Božjo
milost,” poudarja duhovnik Emmanuel Roberge.
V okrožnici Veritatis splendor sveti Janez Pavel II. opaža, da ne gre za
intimni dialog človeka s samim sabo, ampak gre za “človekov dialog z
Bogom, ki je avtor postave ter človekov prvi vzor in poslednji smoter”.
Spraševanje vesti se torej začne s tem, da se postavimo pred Boga, da
preiščemo svoje grehe, jih položimo predenj, ga prosimo odpuščanja
ter sklenemo, da jih ne bomo ponavljali.
“Namen ni, da bi grešnika še globlje potiskali v njegov greh, ampak da
bi mu pomagali vstati. Da pa bi se dvignili in se prenovili, se moramo
najprej zavedati povprečnosti svoje duše. Sveti Ignacij poudarja, da
mora biti odkritje strahotnosti lastnega greha usmerjeno v željo po vse
večji svetosti,” opomni jezuit Jean-François Thomas.
Razvijati krščanske kreposti
Praksa spraševanja vesti sega v prva stoletja Cerkve. Že v 2. stoletju
so ga puščavski očetje opravljali, da bi se borili proti slabim
nagnjenjem in bi tako duhovno in moralno napredovali. Sveti Ignacij
Lojolski pa je bil tisti, ki je v 16. stoletju to prakso razvil in jo razgrnil v
svojih Duhovnih vajah, kjer je razločil dve vrsti: posebno in splošno
spraševanje vesti.
Vsakodnevno spraševanje vesti
Posebno spraševanje vesti je vsakodnevno, njegov namen pa je krepiti
krščanske kreposti. “Pomagalo nam bo zaznati grehe, še bolj pa
slabosti, ki lahko vanje vodijo. Gre za premagovanje naših nezvestob,

drugo za drugo. To je zahtevno, dolgoročno delo,” pojasni pater
Thomas.
Sveti Ignacij svetuje, da naj, “takoj ko človek vstane, sklene, da se bo
posebno skrbno varoval greha ali napake, v kateri se želi popraviti in
poboljšati”, potem dvakrat na dan (po kosilu in po večerji) opravi
spraševanje vesti ter vsak dan v drugo vrstico označi, kolikokrat je
padel. Grafika služi za prikaz postopnih zmag.
“Seznam naših napak pri takšnem spraševanju nima pomena,”
opozarja pater Thomas. Dovolj je, da sami sebe iskreno pogledamo.
Saj poznamo nagibe, ki nas vodijo v greh. To poudarja sveti Janez
Pavel II. v Veritatis splendor : “Na dnu svoje vesti človek odkrije
navzočnost postave, ki si je ni sam zadal, a se ji mora pokoriti. Glas, ki
ga ne neha priganjati k ljubezni in delanju dobrega ter izogibanju zla,
odzvanja v ustreznem trenutku globoko v njegovem srcu: Stori to, ne
delaj tega.”
5 stopenj za uspešno spraševanje vesti
Splošno spraševanje vesti je namenjeno pripravi na spoved. Nanj smo
tudi najbolj navajeni in ga v skrajni sili opravimo, ko čakamo v vrsti
pred spovednico. “To je sicer bolje kot nič,” meni pater Thomas. V
zadnjem trenutku nam na misel običajno pridejo smrtni grehi, ki smo
jih lahko storili le enkrat. Vendar bodo zato ostali v senci manjši grehi,
ki bodo zaradi ponavljanja in brezbrižnosti do njih še naprej
spodkopavali našo dušo.
Vodnik spraševanja vesti, ki ga je izdala apostolska penitenciarija
poudarja, da je “dobra spoved vedno posledica prejšnjega iskrenega in
poglobljenega spraševanja vesti; samo to lahko verujočega pripravi do
tega, da začuti bolečino zaradi grehov in se je želi osvoboditi v
srečanju z božjo milostjo v zakramentu sprave”.
Kako konkretno postopati? Sveti Ignacij navaja pet točk:
1. Bogu se zahvalimo za vse dobro;
2. prosimo ga za luč milosti, da bi spoznali svoje grehe in jih zavrgli;
3. v mislih pregledamo, kaj smo v mislih besedah in dejanjih storili v
nasprotju z Božjimi zapovedmi;
4. prosimo odpuščanja za svoje grehe;
5. sklenemo, da se bomo po Božji milosti trudili, da se poboljšamo.
Pasti, ki se jim moramo izogibati

Med spraševanjem vesti se moramo izogibati naslednjim pastem: “Ne
smemo se osredotočati strogo na grehe, imeti težnjo po podrobnem
preiskovanju in pri tem pozabiti, da smo poklicani k svetosti, hkrati pa
tudi ne smemo misliti, da je svetost vnaprej darovana, da ne potrebuje
prečiščevanja in nenehnega spreobrnjenja,” opozarja Roberge.
Kdaj pa vemo, da smo resnično prišli do konca spraševanja vesti?
“Nikdar nismo popolnoma gotovi, da smo vse predelali,” nadaljuje, “a
ena od milosti zakramenta sprave je ta, da večkrat ko gremo k
spovedi, lažje postane in bolje se znamo gledati v resnici.”
Avtorica prispevka je Élisabeth Caillemer. Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila Aleteie. Prevedla in priredila Jasmina Rihar.

HUDIČ OBSTAJA! TUDI V 21. STOLETJU!
»Iz evangelija se moramo naučiti, kako se boriti proti
skušnjavam hudiča. Vsi smo skušani, saj hudič noče naše
svetosti. Krščansko življenje je tako prav boj proti zlu.
Jezusovo življenje je bilo boj. Prišel je, da bi premagal zlo, da bi
premagal vladarja tega sveta, da bi premagal hudiča. S tem bojem
se mora soočiti vsak kristjan. Hudič je Jezusa skušal velikokrat.
Jezus je v svojem življenju doživljal tako skušnjave kot tudi
preganjanja. Kristjani, ki želimo hoditi za Jezusom, moramo to
resnico dobro poznati. Tudi mi smo skušani, tudi mi smo
objekt hudičevega napada, kajti duh zla noče naše svetosti,
noče krščanskega pričevanja, noče, da smo Jezusovi
učenci. Skušnjava hudiča ima tri značilnosti, ki jih moramo poznati,
da ne bi padli v past. Kaj naredi hudič, da bi nas oddaljil od Jezusove
poti? Skušnjava se začne lahno, nato raste, narašča. Potem, ko
raste, okuži drugega, prenese se na drugega, poskuša biti
skupnostna. In na koncu, da bi pomirila dušo, se upraviči. Raste,
okuži, se upraviči.
Prva Jezusova skušnjava se zdi skoraj kot zapeljevanje. Hudič Jezusu
pravi, naj se vrže s templja, saj bodo tako vsi rekli, da je Mesija.
Enako je storil tudi z Adamom in Evo. To je zapeljevanje. Hudič
govori, kot da bi bil 'duhovni učitelj'. Ko je skušnjava zavrnjena,
začne rasti in se vrne močnejša. O tem je govoril tudi Jezus v
Lukovem evangeliju. Ko je hudič zavrnjen, začne krožiti, si
poišče tovariše in se s to tolpo nato vrne. Raste tako, da vključi
druge. Ko je Jezus učil v sinagogi, so njegovi sovražniki takoj
nasprotovali, da je le Jožefov in Marijin sin, tesar, da ni nikoli hodil na
univerzo, da ni študiral. Takrat je skušnjava vpletla vse, da so se
obrnili proti Jezusu. In vrhunec njenega upravičenja so bile

duhovnikove besede, da je bolje, če en človek umre in se tako reši
ljudstvo.
Imamo skušnjavo, ki raste - raste in okuži druge. Pomislimo na
primer na obrekovanje. Ko nekoliko zavidam neki drugi osebi, je ta
zavist sprva le znotraj mene. Nato jo moram z nekom deliti in grem k
nekomu ter mu rečem: 'Si ti videl tisto osebo?' Poskuša rasti in okuži
drugega. Ter nato še tretjega. To je mehanizem obrekovanja in mi
vsi smo bili skušani, da bi obrekovali. Morda kdo od vas ne, če je
svetnik. Tudi jaz sem bil skušan, da bi obrekoval! To je vsakdanja
skušnjava. A začne se tako, blago. Bodimo pozorni, kadar v
srcu začutimo nekaj, kar se bo končalo tako, da bo uničilo
druge. Bodimo pozorni, kajti če tega ne bomo pravočasno ustavili,
bo zraslo in okužilo. Iz kapljic vode bo nastalo morje, ki nas bo
pripeljalo le do tega, da bomo začeli upravičevati zlo. Tako kot
so se upravičili tisti v sinagogi, ki so trdili, da je bolje, če en človek
umre za celo ljudstvo.
Vsi smo skušani, kajti zakon duhovnega življenja, naše krščansko
življenje je boj. Je boj! Zakaj vladar tega sveta – hudič – noče naše
svetosti, noče, da bi hodili za Kristusom. Morda kdo od vas lahko reče:
'Toda, oče, kako ste staromodni! Govoriti o hudiču v 21.
stoletju!' Ampak, pazite, ker hudič je! Hudič obstaja! Tudi v 21.
stoletju! Ne smemo biti naivni! Moramo se naučiti iz evangelija,
kako se proti njemu boriti.« (Papež Frančišek med sv. mašo v Domu
sv. Marte, 11.4.2014)

ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2021 bomo odplačevali naš dolg, ki
ga imamo do nadškofije. Priporočam se vam za vaše darove.
ŽUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674
GODOVI IN MAŠNI NAMENI:
NEDELJA 2. 5.
5. VELIKONOČNA NEDELJA
ATANAZIJ, ŠK., C. UČ.
PONEDELJEK 3. 5.
FILIP IN JAKOB, AP.
TOREK 4. 5.
FLORIJAN (CVETKO), MUČ.
SREDA 5. 5.
ANGEL, MUČ.
ČETRTEK 6. 5.
DOMINIK SAVIO, MLADENIČ
PETEK 7. 5.
GIZELA, OP.
SOBOTA 8. 5.
BONIFACIJ, PP.
NEDELJA 9. 5.
6. VELIKONOČNA NEDELJA
PAHOMIJ, PUŠČ.
PONEDELJEK 10. 5.
JOB, SV. MOŽ
TOREK 11. 5.
ESTELA, MUČ.
SREDA 12. 5.
PANKRACIJ, RED.
ČETRTEK 13. 5.
GOSPODOV VNEBOHOD
FATIMSKA MATI BOŽJA
PETEK 14. 5.
BONIFACIJ, MUČ.
SOBOTA 15. 5.
ZOFIJA, MUČ.

8.00
10.00
19.00
19.00

STANISLAV, OBL. IN FRANČIŠKA REHBERGER
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
ŠMARNICE
† PFAJFARJEVI

19.00 † JANEZ AŽMAN, 7. DAN
ZA ZDRAVO PAMET
19.00 † FRANČIŠKA GREGORC
19.00 † STANKO LIKAR
19.00 † GANTARJEVI
19.00 † SILVA MAUKO
8.00
10.00
19.00
19.00

ZA FARANE IN DOBROTNIKE
† IVAN GRM
ŠMARNICE
† JANKO ZALETEL

19.00 ZA ZDRAVJE
19.00 † JANKA VIDMAR
19.00 † FRANĆIŠKA GREGORC

19.00 † STANKO LIKAR
19.00 † ALOJZ IN ANDREJ VURNIK

