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V torek 24. maja bomo imeli prošnjo procesijo. Vabljeni smo, da se
procesije in maše udeležimo v čim večjem številu.
V nedeljo 29. maja bo, zaradi prvega svetega obhajila v Lučah, sveta
maša izjemoma že ob 8. uri zjutraj.
Bolnike bom obiskal po binkoštni nedelji po predhodnem dogovoru.
Otroci ste v mesecu maju še naprej lepo vabljeni k rednemu obisku
šmarnic, doma pa smo vsi vabljeni k molitvi rožnega venca.
Vsak četrtek pol ure pred mašo v farni cerkvi molimo za duhovne in
redovne poklice. Vabljeni.
Vsak dan ob 15. uri v farni cerkvi v Lučah molimo rožni venec božjega
usmiljenja. Kdor more, se nam v duhu lahko pridruži.

Bodimo kritični - preverjajmo novice, ki nam jih sporočajo mediji
Danes mediji ljudem pripovedujejo »modrost« in posredujejo vrednote ter tako
vzdržujejo prevladujoči mit v družbi. Najbrž se vam čudno zdi, da imajo mediji
tako moč in morda kdo že protestira, češ: »Pretiravaš, mediji, tudi televizija,
nimajo takega vpliva na ljudi!« Dobro, vsi vemo, da nov pralni prašek ne odstrani
vseh trdovratnih madežev in ne verjamemo še tako zanimivim in duhovitim
reklamam. Res ne verjamemo reklamam, da nov detergent odstrani vse madeže,
a na nas vplivajo drugače. Kakšna pa je gospa, ki nas nagovarja, naj uporabljamo
nov pralni prašek: seveda je mlada, vitka, nasmejana je in ima urejene zobe ter
lase, oprijeto obleko in je tudi telesno zelo privlačna. V njeni družini sta samo dva
otroka (fantek in deklica, če je le mogoče). Druga dva sta sosedova ali
prijateljičina. Možu ne pere in nima raskavih rok od pranja, ampak pranje zaupa
magičnemu pralnemu prašku, sama pa je uspešna v službi. In tako televizija z
reklamo pove, kakšne vrednote (mite) goji naša družba: mlad, telesno privlačen,
uspešen človek. Vsi debeli, neprivlačni, ostareli, bolni ne spadajo v ta mit in
družba ne ve, kam z njimi. Kakor ne ve, kam z družinam z več otroki, z
neuspešnimi, obupanimi... Vsi ti in njim podobni so izven dometa prevladujočega
mišljenja. Ne dovolimo, da bo televizija (in množični mediji sploh) naša edina
učiteljica modrosti, ampak si jo poiščimo tudi drugje in jo vedno znova kritično
preverjajmo ter bodimo pozorni tudi na tiste, ki ne spadajo v kalup »medijske
modrosti«.
Priporočajmo novinarje v naših molitvah, da bodo znali objektivno poročati,
hkrati pa tudi mi prosimo Svetega Duha, da razsvetljuje naš um in nam pomaga
oblikovati lastno mnenje ter kritičen pogled na novice, s katerimi smo
vsakodnevno »bombandirani«.
(Povzeto po: B. Rustja, Izziv sodobnih medijev)
Naklada: 100 izvodov
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NOTRANJI MIR

6. velikonočna nedelja

Notranji mir je stanje osebne svobode. Je dihanje s polnimi pljuči, ki daje moč in
vznesenost.
Vse je na pravem mestu, srce prežema občutek popolne skladnosti.
Notranji mir je sad dobrih del in odsotnosti greha.
Poraja se v človeku, ki živi pravično in je zavezan uresničevanju Božjega načrta.
Zato ga ni mogoče najti v duhu prešuštnika ali krivičnika ali morilca.
Ne v notranjosti zlobneža ali v srcu preračunljivca.
Kdor seje razdor ali zavaja ali pohujšuje, ne more biti deležen umirjenosti.
Živi v stalni napetosti, ker s svojim življenjem povzroča nemir.
V sebi in okoli sebe.
Z jezika lažnivca padajo besede, ki ne gradijo ljubezni, ampak prinašajo smrt;
propad človeka, ki se je zatekel v prostor notranje brezbrižnosti.
Srčni mir torej ni stanje brez čuta, ampak energija radosti, blaga in dobrohotna.
Je Jezusova drža pokončnosti in miline, brezprizivnosti in sočutja, ljubezni in
odpuščanja.
Kdor živi iz Kristusove notranje drže, je vedno deležen miru, čeprav se svet
okoli njega sesipa.
Če pada po njem in je zasramovanje neizmerno.
Kakor zemeljske sreče ne more pričarati nihče, edinole Božje delovanje v
človeku, tako tudi notranjega miru ni mogoče naročiti, ampak nastaja iz zavestne
odločitve, da sledimo Bogu.
Kajti samo v njem lahko najde iščoča duša, kot pravi sveti Avguštin, kraj počitka
in prostor miru.
OZNANILA

23.05.2022 - 05.06.2022

OZNANILA 23.05.2022 - 29.05.2022
Datum

23.05.

DAN V TEDNU:

MAŠA SE DARUJE:

Datum

30.05.

Janez K. de Rossi,
duhovnik

Marija
Pomagaj

1700 Prošnja procesija
1. za NINO VRŠNIK
2. za VOJKOTA KLEMENŠKA

26.05.

01.06.

Gregor VII.,
papež

GOSPODOV
VNEBOHOD
ČETRTEK
Filip Neri,
duhovnik

1700 za pokojnega FRANCA ŠUMETA, 5. obletnica in
vse pokojne ŠUMETOVE

PETEK
27.05.

28.05.

29.05.

02.06.

03.06.

Obiskanje
device Marije

MAŠA SE DARUJE:

PRVI
ČETRTEK
Marcelin in Peter,
mučenca

PRVI
PETEK

SOBOTA

PRVA
SOBOTA

04.06.

7. velikonočna
800 za OLGO SELIŠNIK
NEDELJA

Celje: za FRANCA ČASA

Justin,
mučenec

Klotilda,
kraljica

German Pariški,
škof

1700 za vse pokojne ROBNIKOVE in MAJDAČEVE

SREDA

Alojzij Grozde,
mučenec

Kvirin iz Siska,
škof, mučenec

1700 za vse rajne PRODNIKOVE

1700 za JOŽETA PRUŠNIKA in TEREZIJO

1700 za NINO VRŠNIK

BINKOŠTI
05.06.

Maksim Emonski,
škof

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

Ura:

Kancijan
in drugi oglejski
mučenci

TOREK
31.05.

SREDA
25.05.

DAN V TEDNU:

PONEDELJEK

PONEDELJEK

TOREK
24.05.

Ura:

OZNANILA 30.05.2022 - 05.06.2022

NEDELJA

930 za pokojne LETNARJEVE in SELIŠNIKOVE

Igor,
knez, menih

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

MICA ŠUMET

MEDARD ŠUMET

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

MARIJA PRUŠNIK

MARIJA KOČNAR

