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Kdo sta Joahima in Ana, zakonca, ki se ju danes spominjamo?

Po izročilu sta bila iz Davidovega rodu in močna v veri. Njun zakonski odnos je
bil zaznamovan s pozornostjo in dejavno ljubeznijo do drugih ljudi in do
Boga. Svoje premoženje naj bi delila na tri dele: del za Boga in njegovo
svetišče, del za potrebe soljudi v stiski in del za njuno življenje. Njuno
skupno življenje ni bilo lahko. Ker sta bila dolgo brez otrok, sta bila enako kot
drugi neplodni pari v judovski družbi potisnjena v manjvreden položaj. Neplodnost
so nekateri imeli celo za znamenje odsotnosti Božje milosti. Zelo povedno je,
kako sta se odzivala na dolgoletno marginalizacijo, poniževanje in sramoto.
Joahim in Ana svoje situacije nista razumela, sta jo pa sprejela in skušala brati
duhovno. Duhovno v judovsko-krščanski tradiciji pomeni brati življenje v odnosu
z Bogom, zlasti s Svetim Duhom. Pri tem jima je morda pomagal spomin na
nekatere neplodne pare, po katerih je Bog posegel v zgodovino. Tako je bilo v
zakonu Abrahama in Sare, tako je bilo z rojstvom preroka Samuela in kasneje z
rojstvom Janeza Krstnika. Tudi rojstvo Marije, matere Odrešenika, je mogoče
razumeti le v luči posebnega Božjega posega v zgodovino. Božje delovanje ni
nasilno … je vabilo svobodni osebi. Gre za skupno delovanje, sinergijo, v kateri
ima človek posebno nalogo. Naloga človeka je biti odprt za sprejetje. Ta
naloga ni enostavna: ljudje smo navajeni, da bomo težave rešili sami.
Primer Joahima in Ane na eni strani kaže na stisko v zakonu. Nihče, prav nihče
ne more iti skozi življenje brez preizkušnje. Joahim in Ana nista bežala iz
preizkušnje ali skušala odgovor najti sama, ampak sta svoj pogled uprla v
Boga. Značilna upodobitev Joahima in Ane je v objemu in skoraj plesnem
koraku. Zakon je objem dveh oseb in skupna pot v življenje. Oboje je
potrebno: biti objet in najti skupni ritem. Iskati skupen pogled, skupno vizijo,
oblikovati skupen spomin. Sveta Joahim in Ana, zavetnika zakoncev,
zaljubljencev in vseh, ki po tem hrepenijo, prosita za može in žene.

Danes, ko je toliko besed o družini, je morda čas, da se spet zavemo, da je temelj
družine zakon. Zlasti zakonska zveza kot zakrament. Lepota, smisel in
veselje zakona je najprej v uresničenju tega, da sta dva eno – oziroma bolje,
da postajata eno. Za uresničitev tega je pogosto potrebno celo življenje. Enako
pomemben je drugi del: zakon je prostor rodovitnosti. Rodovitnost pa niso
samo otroci … zakonci ste povabljeni, da ste rodovitni za skupnost. Končno
gre tudi za to, da se napotite na pot duhovnih očetov in duhovnih mater, izziva in
naloge, h kateri smo povabljeni vsi ljudje, poročeni in neporočeni.
Pon., 27. 7.
Natalija
Tor., 28. 7.
Viktor
Sre., 29. 7.
Marta
Čet, 30. 7.
Peter Krizolog
Pet., 31. 7.
Ignacij Lojolski
Sob., 1. 8.
Alfonz M. Ligvorij
Ned., 2. 8.

18. NEDELJA
MED LETOM

Sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila in Metoda

Ob 19. uri za + Marijo in Jakoba Miheliča
Ob 19. uri
za + Jakoba Krautbergerja in sina Janka
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Ljudmilo in Ivana Buzzi
Ob 19. uri za + Marjana Vogrinca,
Marijo in Feliksa Vajdnerja ter vse + na Lenčejevem
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 8. uri
za + Jožefo in Jožefa Zaveršnika ter vse + na Rotovem
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + starše Marijo in Ivana Kramljaka ter
Marijo in Nikolaja Urha

Iz »sosednje« župnije … Samoumevno …
Tale zgodba s pandemijo še kar traja. Prestavili smo prvo obhajilo … zdaj že v drugo.
Bilo mi je dragoceno, da so starši in veroučni voditelji na skupnem srečanju povedali
svoje občutke. Tisto, kar je prevagalo je bilo: da ne bomo mogli biti sproščeni.
Pred seboj imam številne zgodbe mladoporočencev ali bolje, zaročencev.
En par je pripovedoval približno takole: »Marca sva že obiskala povabljene in jim
dala uradno vabilo na poroko. Aprila sva poroko preklicala. O tem sva obvestila vse
povabljene, nastopajoče, gostilno, itd … Potem sva rekla, da bova poroko uredila
julija, ko bo zagotovo pandemija mimo. In tako sva začela ponovno z vabljenjem,
urejanjem gostišča in vsega, kar spada zraven … In zdaj sva na istem kot prej …«

Resnično, ljudje si želimo biti na svečanih dogodkih in na dogodkih nasploh –
sproščeni. V teh mesecih smo lahko čutili, kako pomembno je to. Za osebno
zdravje … za zdravje odnosov …
Eno stvar pa lahko naredimo, ko stvari ne gredo, kot smo načrtovali. Lahko si stvari
povemo. Izpovemo, kako nam je in kako se počutimo. Samo to. Nobene potrebe
po iskanju krivca, po obtoževanju in po živčnosti.
Če Bog da, bo tudi to minilo. Le da ne bi pozabili, da stvari niso tako samoumevne
kot smo mislili doslej.

Pon., 3. 8.
Martin
Tor., 4. 8.
Janez M. Vianney
Sre., 5. 8.
Marija Snežna
Čet., 6. 8.
Pet., 7. 8.
Sikst II.
Sob., 8. 8.
Dominik
Ned., 9. 8.

19. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri
za + Leopoldino Roškar in sorodnike
Ob 19. uri
Bogu in Devici Mariji v zahvalo ter priprošnjo
Doma ne bo daritve – sv. maše!
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
Prvi četrtek - ob 19. uri za + Amalijo in Alojza Ladineka
Prvi petek - ob 19. uri
za + Antonijo Pušnik in vse + na Vrhovskem
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Prva nedelja – darovanje za potrebe župnij
Ob 8. uri
za +brata Antona Reflaka in starše
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Ludvika Žebreka in vse + Žebrekove

Tisti čas je vzel Jezus s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal
posebej na visoko goro. Pred njimi se je spremenil: obraz se mu je zasvetil kot
sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim
Mojzes in Elija in sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: »Gospod,
dobro je, da smo tukaj; če hočeš, naredim tukaj tri šotore: tebi enega, Mojzesu
enega in Eliju enega.« Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetal oblak in glej, glas
iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, njega
poslušajte!« Ko so učenci to slišali, so padli na obraz in se silno bali. Jezus pa je
pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko so pa oči povzdignili,
niso videli nikogar razen Jezusa samega. Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal:
»Nikomur ne pripovedujte o tem, kar ste videli, dokler Sin človekov ne vstane
od mrtvih.« (Mt 17,1-9)

Šotori …
Peter je praktičen tip. Na gori, kjer se Jezus spremeni, mu je všeč … zato želi
poskrbeti, da bi lahko ostali … ponudi se, da bi postavil šotore. Jezus mu niti ne
odgovarja, ampak nadaljuje z »dramo« … v igri so večje stvari kot pa tiste plahte.
Šotor je za Juda pomenljiv pojem, sploh v navezavi z goro na drugi strani … v
puščavi so Izraelci imeli kot prostor božje prisotnosti šotor, za Obljubljeno
deželo pa je bilo napovedano, da bo na vrhu gore stala trdno zidana hiša,
tempelj živega Boga. In ko si sezidal stavbo, seveda ne boš več živel v
začasnem prebivališču, šotoru.
In za to gre tukaj: Jezus se na gori izkaže kot živo svetišče Vsemogočnega,
ni več potrebe po začasnih, zemeljskih bivališčih. Človek sam je svetišče
Svetega Duha. Jezus pravi Samarijanki: “Ga bodo častili v Duhu in resnici.”
Shodni šotor je preteklost …
Bog si je sam postavil čudežno bivališče na zemlji v Jezusu. Čudovito!
Kristjani smo torej povabljeni, da v življenju prebivamo v palači, templju Jagnjeta
in ne v majavih šotorih posvetnosti. Smo dvorjani Kraljestva in ne le neki nomadi
iz dneva v dan, od užitka do užitka.

KOT VESELO PTIČJE PETJE …
Kot veselo ptičje petje v jutru, je tvoja ljubezen, Bog.
Kot nedeljsko zvonjenje je tvoja ljubezen, Bog.
Kot sproščeno petje s prijatelji je tvoja ljubezen, Bog.
Kot sveža voda v vročem dnevu je tvoja ljubezen, Bog.
Kot pismo v samotni uri je tvoja ljubezen, Bog.
Kot domač kruh za lačna usta je tvoja ljubezen, Bog.
Kot počitek ob robu gozda je tvoja ljubezen, Bog.
Kot prvi pomladanski sprehod je tvoja ljubezen, Bog.
Kot nežna roka po težkem delu je tvoja ljubezen, Bog.
Kot napet roman ob koncu tedna je tvoja ljubezen, Bog.
Kot Mozartova nežna glasba je tvoja ljubezen, Bog.
Kot alpski travnik ob poznem poletnem popoldnevu je tvoja ljubezen, Bog.
Po: Anton Rotzetter
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