MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
24. 4. 2017

Fidel, muč.

6.30 (kapela) po namenu

Torek
25. 4. 2017

Marko, ev.

19.00 (cerkev) ++ Jelka Trampuš in mož
Rudi, obl.

Sreda
26. 4. 2017

Marija Mati dobrega
sveta

19.00 (cerkev) + Ignac Kušter, 30. dan

Četrtek
27. 4. 2017

Hozana, dev.

19.00 (cerkev) + Anton Mrak

Petek
28. 4. 2017

Peter Chanel, duh.,
muč.

Sobota
29. 4. 2017

Katarina Sienska,
dev., c. uč.

Nedelja

30. 4. 2017

3. velikonočna
nedelja

Ponedeljek
1. 4. 2017

Jožef delavec
začetek šmarnic

19.00 (cerkev) + Anton Mrak

Torek
2. 4. 2017

Atanazij Veliki, šk.,

8.00 (Tehovc) zaobljubljena
19.00 + Marija Kuralt, obl.

Sreda
3. 4. 2017

Filip in Jakob, ap.

19.00 + Marija Tavčar, obl.

Četrtek
4. 4. 2017

Florijan, muč.

19.00 ++ Peter Peterlin in starši

Petek
5. 4. 2017

Angel, muč.
prvi petek

16.00 (DSO) po namenu (J)
19.00 + Filip Jarc, obl.
20.00-24.00 češčenje do polnoči

Sobota
6. 4. 2017

Dominik Savio,
mlad.
prva sobota

7.15 fatimska pobožnost
8.00 (kapela) za duhovne poklice
19.00 + Ana Cvek, obl.
(cerkev)

Nedelja

4. velikonočna
nedelja –
Dobri Pastir

Apd 2,14.22-33;
Ps 16,1-2.5.7-11;
1 Pt 1,17-21; Lk
24,13-35

7. 4. 2017

Apd 2,14.36-41; Ps
23,1-6; 1 Pt 2,2025; Jn 10,1-10

Jožef Cottolengo,
duh., muč.

Gizela, op.

19.00 + Marija Bečan, 7. dan
10.00 (DSO) po namenu (J)
19.00 ++ starši Zadnikar in brata Franca
7.00 + Janez Jeras
9.30 ++ Anton in Marija
Komatar
11.00 + Antonija Bečan
(Petelinc)
19.00 za žive in rajne farane

7.00 + Stanislava Bukovšek,
god in r. d.
9.30 za žive in rajne farane
19.00 + Dušan Lah, obl.
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Napovedni koledar:

8. 5. - tajništvo ŽPS
9. 5. - katehetski sestanek
10. 5. – Karitas delitev hrane,
srečanje Karitas
11. 5. – kateheza odraslih
11. 5. - 13. 5. - 3-dnevnica pred 1.
obhajilom
14. 5. - 1. sveto obhajilo
15. 5. - seja ŽPS
16. 5. - srečanje izrednih delivcev
obhajila
18. 5. - priprava na krst
19. 5. - predavanje »Dopolnimo
spoznanja«
20. 5. - romanje po poteh Magdalene
Gornik

Krstna nedelja

Nedelja, 21. 5., bo krstna. Priprava
na zakrament sv. krsta bo v četrtek,
18. 5., ob 20.00 v učilnici župnišča.
Potrebne so predhodne prijave.

Povabilo k večernicam:

Vsak četrtek po večerni sv. maši
vabljeni k molitvi večernic pred
Najsvetejšim.

Povabilo k torkovemu
petkovemu češčenju:

in

Vsak torek in petek ste eno uro pred
sv. mašo lepo povabljeni k tihemu
češčenju Najsvetejšega.

Povabilo k
usmiljenja:

uri

Božjega

Vsak petek ob 15.00 ste lepo
povabljeni k uri Božjega usmiljenja v
kapelo sv. Družine.

Jutranja adoracija:

Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli
Sv. Družine od 5.15 do 7.00 tiha
adoracija pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor

Možnost sv. spovedi je v tor., čet.,
pet., sob. in ned. pol ure pred sveto
mašo. Možnost duhovnega pogovora
v petek eno uro pred sv. mašo. Ali po
dogovoru.

Čiščenje cerkve:

29.4. – 6. skupina in birmanci (vodja:
Marta Štrukelj)
6.5. – 1. skupina (vodja: Anica
Zupančič)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi
za urejenost naše župnijske cerkve,
naj sporoči na tel. 051/303 – 164.

OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika

Leto: XXVIII

številka: 8

23. april 2017

Velikonočno voščilo
Dobro je, da je velika noč spomladi, saj nam tako še narava pomaga krepiti
vero v vstajanje in v življenje. Mrtva narava se prebuja, vstaja od mrtvih.
Sveto pismo pravi, da je tudi Jezus vstal od mrtvih. Še več. Cerkev uči in
kristjani verujemo, da bo tudi človek vstal k novemu, večnemu življenju.
Na veliko noč beremo v prvem berilu odlomek Petrovega govora, v
katerem apostol pravi: »Veste o Jezusu iz Nazareta …« (Apd 10,38).
Peter je poslušalce spomnil na to, kar so že vedeli, pa vendar niso verovali,
niso živeli v skladu s tem védenjem. Oznanil jim je Jezusa iz Nazareta,
ki je delal velika znamenja, ki je umrl, a tudi vstal od mrtvih (prim. Apd
10, 34-43). To je bilo Petrovo pričevanje. To je bilo njegovo prepričanje,
da nekaj vedeti o Jezusu pomeni predvsem verovati v njegovo vstajenje
od mrtvih. To je bilo Petrovo zagotovilo, da lahko svojo vero v Jezusovo
vstajenje naslonim na priče. Mi danes nimamo le prvotnih prič, tistih, ki
so se o veliki noči srečali z Jezusom. Mi imamo še druge priče. To so
predvsem svetniki, ki jih je »velika množica« (Raz 7,9).
»Veste o Jezusu …« Škofje in duhovniki vsako nedeljo govorimo o njem,
pa še med tednom ob različnih priložnostih, verni in neverni pa poslušate
naše oznanilo. A vedeti še ne pomeni verovati in živeti.
O veliki noči obnavljamo svojo vero v Jezusovo in naše vstajenje. Vero v
vstajenje in večno življenje krepimo in izpovedujemo, ko redno in zavzeto
opravljamo svoje dolžnosti, ko lepo pripravimo in obhajamo velikonočna
in vsa druga bogoslužja, ko smo pri vsem svojem delu zazrti tja čez, v
tisto, česar »oko ni videlo, uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo«
(1 Kor 2,9), ko potujemo s tistimi, v katerih prepoznavamo vzornike in
priprošnjike.
Apostol Peter je vedel o Jezusu tisto bistveno, ker se je z njim srečeval
tri leta. Več je vedel o Jezusu na véliki petek, ko ga je po zatajitvi Jezus
pogledal in se ga usmilil. Še več je vedel po veliki noči ob srečanjih z
vstalim Jezusom. A največ je Peter vedel o Jezusu takrat, ko je v Rimu
pretrpel mučeniško smrt in se z Jezusom srečal iz obličja v obličje. In
Peter zdaj ve vse o Jezusu. Ker je pri Njem in ga gleda »iz obličja v
obličje«.
O veliki noči delajmo korake v to smer. Tudi če se opotekamo, omahujemo,
padamo, nas vstali Jezus spremlja in krepi. On, ki tako razlaga Božjo
besedo, da postaja naše srce goreče. On, ki dan za dnem pred našimi
očmi blagoslavlja in lomi kruh ter nam daje sebe v hrano. Temelj temu
dogajanju je Jezus postavil na veliko noč s svojim vstajenjem od mrtvih.
Zato je noč velika, ker iz nje klije tudi za nas novo, večno življenje.
Slovenski škofje želimo velikonočno upanje v večno življenje in zato tudi
veselje vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem vernikom
doma in po svetu, še posebej pa vsem bolnim in trpečim.
Vaši škofje

Sestanek za starše
prvoobhajancev

V torek, 25. 4., ob 20.00 bo v Jožefovi učilnici
v pastoralnem domu sestanek za starše
prvoobhajancev pred praznikom prvega svetega
obhajila. Starši lepo vabljeni.

Prvomajski prazniki

V času prvomajskih praznikov ne bo rednega
verouka.

Žegnanje Petelic

3. velikonočna nedelja, 30. 4., je za našo
podružnico sv. Jakoba na Petelincu žegnanjska.
Sv. maša bo ob 11.00. Lepo vabljeni!

Teden molitve za duhovne
poklice

V Cerkvi na Slovenskem bo od nedelje, 30.
aprila, do nedelje, 7. maja 2017, potekal teden
molitve za duhovne poklice na temo »Gnani po
Duhu za poslanstvo!«
»Kdor se je pustil pritegniti Božjemu glasu
in začel slediti Jezusu, kmalu odkrije v sebi
neustavljivo željo, da bi ponesel evangelij
svojim bratom z evangelizacijo in s služenjem
v ljubezni«, piše papež Frančišek v poslanici za
54. Svetovni dan molitve za duhovne poklice.
Misijonarsko razsežnost krščanskega poklica
poživimo v nas samih in bodimo iznajdljivi, ko jo
prebujamo v drugih.
Mnogi verniki v naših župnijah že redno, celo
vsak dan molijo za nove duhovniške, redovniške
in misijonske poklice. Teden molitve pa je
odlična priložnost, da prebudimo nove molivce
med starši, otroki, mladimi, kakor tudi med člani
ŽPS, med drugimi odraslimi, med starejšimi,
med bolniki in trpečimi. Prav je, da se v tednu,
ki je izrazito posvečen duhovnim poklicem, zave
odgovornosti za poklice čim širši krog vernikov.
Namen tedna je pomagati tistim, ki jih Bog
kliče v duhovniško ali redovniško službo, da bi
velikodušno odgovorili na ta klic, ter spodbujati
občestva k molitvi za nove duhovne poklice.
Ves teden bomo pri sv. mašah molili za duhovne
poklice ter prisluhnili posebej pripravljenim
nagovorom in prošnjam.

Začetek šmarnic

Otroci ste lepo povabljeni k letošnjim
šmarnicam. Spremljala nas bo čudovita zgodba
o prikazanju Božje Matere na Sveti Gori nad
Gorico. V letu, ko se spominjamo stoletnice
čudovitih dogodkov v Fatimi, se Slovenci
spominjamo prav tako pomembne obletnice,
povezane z Marijo. Pred tristo leti se je na
Sveti Gori zgodilo nekaj posebnega. Marija
in mali Jezus na oltarni sliki sta dobila kroni
iz čistega zlata. To se ne zgodi pogosto. Le

nekatere milostne podobe v romarskih cerkvah
so deležne te časti.
Šmarnice za otroke nam tako ob tem jubileju
ponujajo lepo priložnost, da bolje spoznamo
dogajanje na Sveti Gori. Marija, ki se je prikazala
v Fatimi, Lurdu in mnogih drugih krajih, se je pred
skoraj petsto leti prikazala tudi na Slovenskem.
To nam je lahko v veliko veselje. Marija z veliko
ljubeznijo gleda na naš narod in nam želi izprositi
mnogih milosti. Le prositi jo moramo zanje.
Šmarnice so nastale na podlagi zgodovinskega
romana Zore Piščanc in zgodovinskih zapisov o
Sveti gori, ki sta jih zapisala pater Martin Perc in
pater Pavel Krajnik.
Naj nam letošnje šmarnice približajo dogodke na
Sveti Gori in v nas okrepijo ljubezen in zaupanje
do Marije. Le imejmo jo radi, saj ima tudi ona
nas.
Šmarnice se bodo brale med tednom pri večernih
svetih mašah, zato bo v maju tudi ob ponedeljkih
maša zvečer v cerkvi. Vsako nedeljo pa bodo
ob 15. uri šmarnice pri sv. Marjeti v Žlebah.
Vabljeni, da se jih udeležite cele družine.

Biblična skupina

V četrtek, 4. 5., ob 20.00 bo v župnišču srečanje
biblične skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja v
Besedo Življenja.

Prvi petek

Petek, 5. 5., je prvi v maju. Obiskoval bom
bolne in onemogle. Kdor bi poleg tistih, ki jih že
redno obiskujem, še rad obisk duhovnika, naj
mi to sporoči. Vabim vas k obhajanju prvega
petka – sveta spoved, obisk svete maše, pri
kateri poskušam čim bolj dejavno sodelovati,
in prejem svetega obhajila. Na prvi petek več
molimo in z dobrimi deli ter premagovanji
zadoščujemo za vse žalitve Jezusovega Srca.
Po večerni sveti maši bo molitvena ura za
posvečene Jezusovemu srcu, ob 21.00 bo
molitvena ura za duhovnike v kapeli, molitveni
uri bo sledila molitev za družine. Tej pa bo sledilo
tiho češčenje Najsvetejšega do polnoči.

Prva sobota

Sobota, 6. 5., je prva v maju. Prva sobota je
posvečena češčenju brezmadežnega srca
Device Marije. Ob 7.15 bo v kapeli fatimska
pobožnost, ob 8.00 pa maša za duhovne poklice.

Srečanje ministrantov

V soboto, 6. 5., ob 8.00 bo srečanje ministrantov.
Srečanje bomo začeli s sveto mašo za nove
duhovne poklice.

Nedelja Dobrega Pastirja

Prvi dan šmarnic bodo otroci dobili plaketo, obris
čudovitega Marijinega oltarčka, na katero bodo
vsak dan lepili nalepkice. Ob koncu šmarnic bo
vaše domove krasil zelo lep Marijin oltarček.
Vabljeni k zbiranju šmarničnih listkov.
K obisku šmarnic vabim tudi ostale župljane, saj
predstavljajo lepo pobožnost do Marije, za nas
pa so lahko tudi nekakšna duhovna obnova v
mesecu maju.

Maša na Tehovcu

Zaobljubljena maša na čast sv. Florjanu bo na
Tehovcu bo v torek, 2. 5., ob 8.00. Lepo ste
povabljeni k tej sveti maši.

Skupina za starejše

V sredo, 3. 5., ob 19.30 bo v učilnici župnišča
srečanje skupine za starejše. Srečanja vodi ga.
Štefanija Mole, svetovalka v Družinskem centru
Betanija. Srečanje traja uro in pol. Skupina je
vedno odprta za nove člane.

» Moje ovce poslušajo moj glas in jaz jih poznam
in hodijo za menoj. In jaz jim dam večno življenje:
in nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo
iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je
večji ko vse; in nihče ne more nečesa iztrgati iz
roke mojega Očeta. Jaz in Oče sva êno.« (Jn
10,27-30)
Vsako leto na 4. velikonočno nedeljo beremo
odlomek iz Janezovega evangelija o Dobrem
pastirju. Zato to nedeljo imenujemo tudi nedelja
duhovnih poklicev, s katero tudi zaključujemo
teden molitve za duhovne poklice. Pri vseh
mašah se bomo posebej spomnili duhovnih
poklicev, zanje molili in prosili.
Hvala vsem, ki za duhovnike in duhovne poklice
molite, darujete svete maše in jih spoštujete.
Bog vam povrni.

Animatorski vikend

Pripravljalni vikend animatorjev na letošnji
poletni oratorij bo 5. 5. – 7. 5. v Adergasu.
Spomnite se nas v molitvi.

Večer

o slovenski mistikinji
Magdaleni Gornik

V petek, 12. 5., ob 20.00 bomo imeli v dvorani
Valentina Oblaka predstavitev mistikinje iz Gore
pri Sodražici Magdalene Gornik. Lepo vabljeni!

Romanje po poteh Magdalene
Gornik
Ta slovenska mistikinja (1835–1896) je celih
47 let živela le od evharistije (tudi mističnega
obhajila), torej brez vsakršne hrane. Svoje prvo
videnje je imela pri 13 letih, ko se ji je na polju
prikazala Marija. Od tedaj je redno doživljala
zamaknjenja in razne mistične pojave, med
drugim je prejela stigme. Napovedala je, da
bodo čez 100 let ponovno odkrili to veliko
duhovno bogastvo, in res se je zgodilo tako. S
svojim življenjem sporoča predanost Božji volji,
vrednost trpljenja in da je Jezus živ v evharistiji.
Po poteh njenega življenja se bomo podali v
soboto, 20. 5. Več o poteku romanja in ceni vam
sporočim v naslednjih oznanilih. Prijavite se v
župnišču. Lepo vabljeni.

Zahvala

Naj skrivnost velikonočnih praznikov napolnjuje
vaša življenja. Iskrena hvala vsem, ki ste se vsak
na svoj način trudili, da bi bili ti dnevi lepo obhajani,
predvsem pa lažje dojemljivi in otipljivi našim
srcem. Hvala vsem bogoslužnim sodelavcem:
diakonu in bogoslovcu Tadeju ter Roku
Vidnarju, ministrantom, pevcem, zborovodjem,
organistu, pritrkovalcem, bralcem, vsem, ki ste
v bogoslužju sodelovali z darovanjem kruha in
vina in uvodi, vsem, ki ste se dali na razpolago
za obred umivanja nog. Hvala g. ključarju
Andreju Kogoju za organizacijo vstajenjske
procesije in ostalim ključarjem. Hvala vsem, ki
ste sodelovali pri postavljanju Božjega groba.
Hvala g. Marjanu Bukovšku za uglasitev ogrel.
Hvala g. Janezu Mraku za obnovo znamenja
križa. Hvala g. Marku Bečanu, g. Janezu Mraku
ter ekipi zidarstva Mrak za postavitev križa v
parku pod cerkvijo. Hvala g. Florjanu Dolencu
za izdelavo kovinskega podstavka, v katerega
je znamenje vpeto. Hvala skupinam, ki ste
čistile cerkev, hvala g. Franciju in ge. Slavici
Čarman za poliranje svečnikov, hvala ge. Minki
in ge. Ireni za krašenje cerkve. Lepa hvala Ireni
in Zoranu Kršinar za lepo oprane in zlikane
prte za naše oltarje. Hvala vsem, ki ste urejali
okolico cerkve in župnišča, g. Ivanu in ge. Urški
Jenko. Hvala g. Štefanu in ge. Poldki Zavašnik
za tedensko čiščenje doma, posebej pa v teh
predvelikonočnih dneh. Zahvala za dar za oljčne
vejice. Dar bo šel za obnovo istrskih cerkva. Hvala
za nabirko ob Božjem grobu za cerkev Božjega
groba v Jeruzalemu, lepa hvala za velikonočni
ofer in sploh za vse, kar ob praznikih storite ali
namenite v blagor župnijskega občestva.

Dragi bratje in sestre,
v zadnjih letih smo razmišljali o dveh vidikih, ki zadevajo krščanski poklic: o vabilu, da
“gremo iz sebe”, da bi poslušali glas Gospoda, in o pomembnosti cerkvene skupnosti
kot privilegiranega kraja, kjer se Božji klic rodi, hrani in se izraža.
Zdaj, ob 54. svetovnem dnevu molitve za duhovne poklice želim usmeriti pozornost na
misijonarsko razsežnost krščanskega poklica. Kdor se je pustil pritegniti Božjemu glasu
in začel slediti Jezusu, kmalu odkrije v sebi neustavljivo željo, da bi ponesel evangelij
svojim bratom z evangelizacijo in s služenjem v ljubezni. Vsi kristjani smo poklicani, da
bi bili misijonarji evangelija! Učenec v resnici ne prejme daru Božje ljubezni za zasebno
tolažbo, ni poklican, da promovira samega sebe, niti da ščiti interese neke družbe,
ampak se ga preprosto dotakne in ga preoblikuje veselje, da ga Bog ljubi. Te izkušnje
ne more ohraniti samo zase: »Evangeljsko veselje, ki napolnjuje življenje skupnosti
učencev, je misijonarsko veselje.« (Apostolska spodbuda Veselje evangelija, 21)
Misijonarska angažiranost torej ni nekaj, kar bi dodali krščanskemu življenju kot neke
vrste okrasek, temveč je v osrčju same vere. Odnos z Gospodom vključuje dejstvo, da
smo poslani na svet kot preroki njegove besede in priče njegove ljubezni.
Čeprav doživljamo številne šibkosti in se včasih počutimo malodušne, moramo dvigniti
glavo k Bogu, ne da bi se prepustili občutku neustreznosti ali predali pesimizmu, ki nas
naredi za pasivne opazovalce utrujenega in monotonega življenja. Ni prostora za strah:
Bog sam prihaja očistit naše “nečiste ustnice”, nas naredit primerne za poslanstvo:
»Tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen.« Nato sem slišal glas Gospoda: »Koga
naj pošljem? Kdo bo šel za nas?« Rekel sem: »Tukaj sem, pošlji mene!« (Iz 6,7–8)
Vsak poslani učenec čuti v srcu ta Božji glas, ki ga vabi, naj gre med ljudi, kakor Jezus,
ki je »ozdravljal in delal dobro vsem« (Apd 10,38). Že sem imel priložnost spomniti,
kako je dejansko po krstu vsak kristjan Krištof, to je »tisti, ki nosi Kristusa« svojim
bratom (prim. Kateheze, 30. januar 2016). To še posebej velja za tiste, ki so poklicani
v življenje posebne posvetitve, in enako za duhovnike, ki so velikodušno odgovorili:
»Tukaj sem, Gospod, pošlji mene!« S prenovljeno misijonarsko zavzetostjo so poklicani
zapustiti sveta obzidja templja, da bi omogočili Božji nežnosti prekipevanje v blagor ljudi
(prim. Homilija na krizmeni maši, 24. marec 2016). Cerkev potrebuje takšne duhovnike:
zaupljive in vedre, ker so odkrili pravi zaklad, zavzete za to, da bi ga z veseljem naredili
znanega vsem! (prim. Mt 13,44)
Kadar govorimo o krščanskem poslanstvu, se seveda pojavljajo številna vprašanja: Kaj
pomeni biti misijonar evangelija? Kdo daje moč in pogum za oznanjevanje? Kakšna
je evangeljska logika, ki navdihuje poslanstvo? Na ta vprašanja lahko odgovorimo ob
kontemplaciji treh evangeljskih prizorov: začetek Jezusovega poslanstva v shodnici v
Nazaretu (prim. Lk 4,16-30), pot, ki jo prehodi Vstali ob učencih v Emavs (prim. Lk
24,13-35), in končno prilika o semenu (prim. Mk 4,26-27).
Jezus je maziljen z Duhom in poslan. Biti učenec misijonar pomeni, biti aktivno
udeležen pri Kristusovem poslanstvu, ki ga sam Jezus opiše v sinagogi v Nazaretu:
»Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal
me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da
oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. (Lk 4,18-19). To je tudi naše poslanstvo: da smo
maziljeni z Duhom in da gremo svojim bratom oznanjat Besedo, ki postane zanje
sredstvo odrešenja.
Jezus se nam pridruži na poti. Pred vprašanji, ki prihajajo iz človeškega srca, in pred
izzivi, ki jih poraja realnost, lahko občutimo izgubo ter pomanjkanje energije in upanja.
Obstaja nevarnost, da se krščansko poslanstvo zazdi kot čista neuresničljiva utopija
ali kakorkoli že, kot realnost, ki presega naše moči. Toda če kontempliramo vstalega
Jezusa, ki hodi ob emavških učencih (prim. Lk 24,13-15), naše zaupanje lahko oživi. V

tem evangeljskem prizoru imamo pristno »liturgijo na poti«, ki je pred liturgijo Besede
in lomljenja Kruha in nam razodeva, da je na vsakem koraku Jezus z nami! Učenca, ki
ju je ranil škandal križa, se po porazu vračata domov; v srcu nosita uničeno upanje in
1sanje, ki se niso uresničile. V njiju je žalost preglasila veselje evangelija. Kaj naredi
Jezus? Ne sodi ju, z njima prehodi isto pot, in namesto, da bi odstranil zid, naredi
špranjo. Počasi spreminja njuno malodušnost, razplamti njuni srci in jima odpre oči, ko
razlaga besedo in razlomi kruh. Enako tudi kristjan ni sam nosilec poslanstva, temveč
v naporih in nerazumevanjih izkuša, »da Jezus hodi z njim, govori z njim, diha z njim,
dela z njim. Čuti, da je Jezus z njim sredi misijonskega dela.« (Apostolska spodbuda
Veselje evangelija, 266).
Jezus stori, da seme vzkali. Končno je pomembno, da se od evangelija naučimo
načina oznanjevanja. Neredko se celo ob najboljših namenih zgodi, da podležemo
določeni strasti po moči, prozelitizmu ali netolerantnemu fanatizmu. Evangelij nas
nasprotno kliče, da zavržemo malikovanje uspeha in moči, pretirano skrb za strukture
in bojazen, ki bolj ustreza duhu pridobivanja kot duhu služenja. Seme Kraljestva, čeprav
majhno, nevidno in včasih neznatno, raste tiho, zahvaljujoč nenehnemu Božjemu delu:
»Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi in vstaja, ponoči
in podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako« (Mr 4,26-27). To je naš prvi razlog
upanja: Bog presega vsa naša pričakovanja in nas preseneča s svojo velikodušnostjo
ter stori, da vzbrstijo sadovi našega dela celó bolj, kot bi mogli pričakovati glede na
človeško učinkovitost.
S tem evangeljskim zaupanjem se odpremo tihemu delovanju Duha, ki je temelj
poslanstva. Niti poklicne pastorale niti krščanskega poslanstva ni mogoče uresničevati
brez nenehne in kontemplativne molitve. Krščansko življenje je zato treba hraniti
s poslušanjem Božje besede in predvsem negovati osebni odnos z Gospodom v
evharističnem češčenju, privilegiranem »kraju« srečanja z Bogom.
Prav to intimno prijateljstvo z Gospodom želim živo spodbuditi, zlasti da bi od Boga
izprosili nove poklice za duhovništvo in posvečeno življenje. Božje ljudstvo potrebuje da
ga vodijo pastirji, ki razdajajo svoje življenje v službi evangelija. Zato prosim župnijske
skupnosti, združenja in številne v Cerkvi navzoče molitvene skupine: Skušnjavi
malodušja se uprite tako, da nadaljujete z molitvijo h Gospodu, naj pošlje delavcev na
svojo žetev in nam da duhovnikov, zaljubljenih v evangelij, zmožnih biti blizu svojim
bratom in biti tako živo znamenje usmiljene Božje ljubezni.
Dragi bratje in sestre, tudi danes moremo ponovno odkriti gorečnost oznanjevanja in
zlasti mladim predlagati hojo za Kristusom. Nasproti razširjenemu pojmovanju utrujene
vere ali vere, omejene zgolj na »morate izpolniti«, želijo naši mladi odkriti vedno
aktualno privlačnost Jezusovega lika, da bi se pustili postaviti pod vprašaj in izzvati
njegovim besedam ter njegovim gestam in, zahvaljujoč njemu, končno sanjati življenje,
ki bo zares človeško, veseli, da se posvetijo v ljubezni.
Sveta Marija, Mati našega Odrešenika, je imela pogum objeti te Božje sanje, tako da
je položila svojo mladost in svoje navdušenje v njegove roke. Po njeni priprošnji naj
dosežemo enako odprtost srca, enako pripravljenost odgovoriti na Gospodov klic z
našim »Tukaj sem«, se z enakim veseljem podati na pot (prim. Lk 1,39) in ga kakor ona
oznanjati vsemu svetu.
papež Frančišek
Vatikan, 27. november 2016
Prva adventna nedelja

