6. VELIKONOČNA NEDELJA
LJUBITI BOGA Jn 14,15–21

OD 17. DO 24. MAJA 2020 (20 - 2020)
NED. 6. VELIK. N. 830 Gradišče +Anton Rus, Oševljek 12 (8. dan)
17.05.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Feliks
19h cerkev V čast Sv. Duhu: za zdravje bolnikov
TOR. sv. Krispin
19h cerkev V čast MB, Tureli 37
SRD. sv. Bernardin 19h cerkev V dober namen, ML
ČET. G. vnebohod 19h cerkev +Pavla Rovtar, Lukežiči 34
PET. sv. Marjeta
19h cerkev +Marijan Černe, Mohorini 35 (8. dan)
SOB. sv. Janez
19h cerkev +Julijan Trojer, Lukežiči 40
NED. 7. VELIK. N. 830 Gradišče +Feliks Likar, Gradišče 97
24.05.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Podkraj in Tureli
- Verouk: v tem tednu je verouk za prvoobhajance in sicer v torek ob 15. uri.
Otroci (zlasti prvoobhajanci) naj redno prihajajo k maši, da se pripravimo na
prihodnje praznike in dogodke.
- SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV bo v torek, 19. maja, po maši - ob
19,30.
GOSPODOV VNEBOHOD: POT V NEBESA
Stara zgodba pripoveduje o dveh menihih, ki sta brala v še bolj starih
knjigah, da je nekje kraj, kjer se nebesa stikajo z zemljo. Sklenila sta,
da bosta tisti kraj poiskala. Odpravila sta se na pot. Prehodila sta sto
dolin, se povzpela čez sto gora, prebredla sto rek in premagala tisoč
nevarnosti. Do skrajnosti utrujena in že skoraj obupana sta končno
le zagledala pred seboj vrata, na katerih je pisalo: Tu se nebesa
stikajo z zemljo. Polna napetega pričakovanja sta s tresočo roko
pritisnila na kljuko – in vstopila. Kje sta se znašla? Vsak v svoji celici.
Nauk zgodbe je jasen. Če hočeš priti v nebesa, se ni treba odpraviti na dolgo in nevarno
pot. Ostani, kjer si, bodi, kar si, stori, kar je treba. Izpolni, kar tisti trenutek terja od tebe
dolžnost, kar ti nalaga vest, kar pričakujejo od tebe ljudje, kar ti narekujejo okoliščine in
kar spoznaš kot Božjo voljo.

Jezus v današnjem evangeliju kar dvakrat poudarja: »Če me
ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi« in »Kdor ima moje
zapovedi in jih spolnjuje, me ljubi«. Po domače bi rekli: ljubezen
do Boga je treba pokazati z dejanji. Tudi starši se ne zadovoljijo
s tem, da jim otroci z besedami ponavljajo: »Rad te imam.« Če
ne upoštevajo njihovih želja in ukazov, njihova ljubezen nima
nobene življenjske vrednosti. Preskusni kamen naše ljubezni do
Boga, kar je dejansko naša vera, je uresničevanje Jezusove
največje zapovedi.
Pomembno se je odpreti delovanju Svetega Duha, kot so se novokrščenci iz Samarije, ki
smo jih lahko srečali v današnjem prvem berilu. Jezus obljublja apostolom in vsem svojim
učencem Duha resnice. To je tista oživljajoča moč, ki v nas, če mu ne postavljamo ovir, rodi
sadove krščanskega življenja, življenja po Božjih zapovedih. Apostol Pavel v svojem pismu
Galačanom našteva za življenje silno dragocene »sadove Duha: ljubezen, veselje, mir,
potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje«. Roditi te
sadove pomeni »imeti Jezusove zapovedi in jih spolnjevati«. Ali z drugimi besedami – ljubiti
Boga.
Naše krščanstvo se mora »učlovečiti«. To zahtevo je po pozornem branju evangelija
spoznala in v odlokih Drugega vatikanskega cerkvenega zbora izrazila Cerkev na pragu
tretjega krščanskega tisočletja. Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu se
namreč začenja z razglasom: »Veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno
ubogih in vseh kakorkoli trpečih, je hkrati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristusovih
učencev.«
Prošnja, s katero se obračamo k Bogu pri božični maši, velja za vse dni kristjanovega
življenja: »Vsemogočni Bog, tvoja učlovečena Beseda nas je obsijala z novo lučjo. Naj
odseva v naših delih, kar se po veri sveti v naši duši..«
Po: S. Čuk, Misli srca
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