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BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v
meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih
drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil
moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodél.« (Jn 14,20–21)

BESEDA O BESEDI
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. V njej je povzet dekalog ali deset Božjih zapovedi, ki urejajo
človekov odnos do Boga, Stvarnika in Očeta, in do soljudi, ki so zaradi
skupnega Očeta naši pravi bratje in sestre. V obe smeri ima ta »največja
zapoved« enako težo. Pobožen ljudomrznež je od Boga bolj oddaljen kot
pa tisti, ki zna ustvarjati prisrčne medčloveške odnose, čeprav Boga z jezikom ne priznava.
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.
Po: S. Čuk, Misli srca

KO N E C E P I D E M I J E — D O B R O D O Š L I N A Z A J !
Kar nekoliko šokirani smo, da je konec epidemije kar naenkrat razglašen.
Navadili smo se že biti socialno distancirani, doma, v svoji občini, iti samo
v službo in po nujnih opravkih. Naše življenje se je v precejšnji meri preselilo na splet, telefon, TV in podobne elektronske pripomočke.
Tudi glede verskega življenja ste verniki bili prisiljeni spremeniti svoje navade in ostati doma. No, mnogim je to prišlo tudi prav, saj so lahko nedeljsko mašo ta čas opuščali brez greha in slabe vesti — svojih navad pa
glede obiska maš ni bilo treba spreminjati.
Verjamem, da ste mnogi obisk vsaj nedeljskih maš nadomestili s sodelovanjem pri prenosih preko radia, televizije in spleta. Kar naenkrat je veliko duhovnikov maše iz župnijskih cerkva prenašalo po facebooku in
youtubu. Pri nas se za to nismo odločili, ker ste končno imeli na voljo veliko drugih možnosti.
Slišati je bilo, da naj bi se v tem času povečalo družinsko nasilje. Kljub
temu srčno upam, da je bila za vas karantena priložnost za graditev
tesnejših in lepših zakonskih in družinskih medsebojnih odnosov. Upam
tudi, da vas je pomanjkanje župnijskega življenje napotilo k razmišljanju,
kako bi lahko molitev okrepili v vašem družinskem krogu in da vam je,
vsaj nekaterim, to tudi uspelo — da se je v vaši družini zmolil kakšen Oče
naš in Zdrava Marija več. Upam, da nas je stiska napotila k Bogu in k molitvi, da nas ni zgolj zapirala vase in sebično reševanje lastne kože ter pritoževanje nad drugimi.
Duhovniki smo se spraševali, kaj se bo zgodilo, ko se bodo cerkve ponovno odprle. In se je zgodilo. Po informacijah, ki jih imamo, se je v nedeljo v
župnijske cerkve v Sloveniji vrnilo med 10 in 50% vernikov. Pri nas obisk
ocenjujemo na približno 25 do 30%. Nekateri so ostali doma, ker spadajo
v rizično skupino — predvsem starejši. Drugi so ostali doma, ker se jim je
zdelo, da je še nekoliko prezgodaj in je nevarnost okužbe še velika. Tretji
so razmišljali, da v cerkvi ne bo dovolj prostora, ker bo treba sedeti 1,5m
narazen in so iz »vljudnosti« pustili drugim, naj gredo. Četrti pa so se preprosto odvadili in je nedeljo dopoldne namesto cerkve zapolnil kavč ali
sprehod s psom. Lažjih izbir se človek na splošno hitro in rad navadi, to
nam je vsem domače.
Vsemu navkljub bi vas rad spet preprosto povabil k nedeljski maši v domačo župnijsko cerkev. Prostora bo dovolj za vse. Če ga bo zmanjkalo, bo
ob lepem vremenu moč sedeti tudi zunaj.

Najstarejši zapisi o življenju kristjanov pričujejo, da je bil eden njihovih
glavnih razpoznavnih znakov zbiranje pri evharistiji vsako nedeljo zjutraj.
To je naš krščanski DNK, to je naša izpoved vere, brez tega izgubimo svojo identiteto. V nedeljo zjutraj je Jezus kot prvi in edini premagal smrt in
vsako nedeljo zjutraj kristjan z obiskom maše razglaša resnico, da je z
Jezusom tudi on nesmrten. Ali obstaja še kaj več od tega? Zato spet srčno vabljeni k nedeljskemu praznovanju našega večnega življenja.

Prošnji dnevi in Gospodov vnebohod
Od ponedeljka do srede so — kot vsako leto — prošnji dnevi, zato bomo
pri svetih mašah molili za rodovitnost in blagoslov pri letošnjih pridelkih.
V četrtek je praznik Jezusovega vnebohoda, 40. dan po veliki noči. Jezus
odhaja, da nam pripravi prostor pri sebi v nebesih. Oziramo se tja, kamor
smo namenjeni in tega ne smemo izgubiti izpred oči. Vabljeni k praznični
sveti maši.

Vsi skupaj smo naprošeni,
da se držimo navodil za obvarovanje pred okužbo z
novim korona virusom.

NEDELJA – 17. 05.
6. velikonočna
PONEDELJEK – 18. 05.
sv. Janez I., papež
TOREK – 19. 05.
sv. Krišpin, redovnik
SREDA – 20. 05.
sv. Bernardin Sienski
ČETRTEK – 21. 05.
VNEBOHOD
PETEK – 22. 05.
sv. Joahima, redovnica
SOBOTA – 23. 05.
sv. Socerb, mučenec
NEDELJA – 24. 05.
7. velikonočna

7.30
10.00

za vse žive in rajne župljane
za † Ivano in Jakoba Drev

19.00

za † Sonjo Štok in Pavlo Urankar

19.00

za † Dragotina Mačka (osm.)

19.00

za † Ivana Čulka

19.00

za † Franca Kneza

19.00

za † Ivano Grah

19.00

za † Marijo Sovinc

7.30
10.00

za vse žive in rajne župljane
za † Jurija Bogataja (30. dan)

 Glede na

trenuten NIZEK OBISK nedeljskih maš ukinjamo navodilo, da
pridete k mašam samo iz nekaterih vasi, torej:
VSAKO NEDELJO STE PRI MAŠAH DOBRODOŠLI VSI VERNIKI, PROSTORA
V CERKVI JE DOVOLJ, KLJUB MEDSEBOJNI RAZDALJI. ČE BI PROSTORA
ZMANJKALO, BOMO PRIPRAVILI SEDEŽE PRED CERKVIJO, seveda ob
upoštevanju ukrepov (razkuževanje, medosebna razdalja, maske).
 Prosimo, da člani istega gospodinjstva pridete k isti nedeljski maši in
sedite skupaj, da bo tako na voljo več prostora.
 Bralce in ministrante v času ukrepov prosimo , da se prostovoljno
daste na razpolago in upoštevate omenjena navodila za zaščito.
 Ureditev in krašenje župnijske cerkve ta teden: Trnava
Vsi, ki ste v tem času krize v osebni stiski ter potrebujete pogovor. Škofijska
Karitas Celje vam nudi pomoč preko telefona 051 658 299 vsak dan med 8.00
— 13.00 ter 16.00 — 18.00.
Župnijska Karitas Gomilsko je v kontaktu s Civilno zaščito Braslovče. Če potrebujete dostavo hrane iz trgovine ali zdravil iz lekarne in podobno, pokličite brezplačno številko Civilne zaščite Braslovče 080 26 46 in vam bodo pomagali!
Izdaja: župnija Gomilsko
T: 03 572 6198, M: 041 337 929
odg.: Vlado Bizjak, župr.
zupnija.gomilsko@rkc.si
http://zupnija-gomilsko.rkc.si

