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Cerkev ne temelji ne na moči, ne na uspehu, ne na številu, ne na diplomaciji, ne
na bogastvu, ne na ugledu . . . ali na čemerkoli drugem, razen na Kristusu.
Če ne upoštevamo te osnovne razsežnosti za življenje Cerkve, je vse govorjenje o metodah nove evangelizacije povsem jalovo. Naravni zavezniki Cerkve,
kot so ekonomija, kultura, zakonodaja, politika, niso odločujoči in odrešilni,
čeprav moramo z njimi računati. Svetniki so dobro razlikovali, kaj je v apostolatu
človeško in kaj božje sredstvo.
Pravi vinogradnik ne pride v vinograd zato, da bi občudoval lepoto listja,
marveč, da bo pobral bogato grozdje.
“JAZ SEM TRTA, VI MLADIKE”
S to podobo življenjske povezanosti je Jezus pri
zadnji večerji povedal učencem, da bo po svojem
odhodu s tega sveta deloval v njih, če bodo v srcu
ohranili prostor zanj. Temu pravimo "odprtost za
Boga". Povezanost med nami in Bogom, vcepljenost mladike na trto, se je začela na dan našega krsta.
Ta povezanost se mora stalno krepiti in utrjevati.
K temu pripomore zgled staršev in drugih članov
družine ter kasneje življenje župnijske skupnosti, ki je razširjena družina Božjih
otrok. Kristusovo življenje v nas se mora kazati tudi navzven. Kristusa moramo
"izžarevati". Biti moramo novo razodetje Jezusa Kristusa.
Sv. Maksimilijan Kolbe je zapisal: "Krščansko življenje je sodelovanje z Bogom pri izpopolnjevanju, pri posvečevanju človeka. O tem sodelovanju pa je
Odrešenik apostolom dejal: 'Ostanite v meni in jaz v vas.' Zveličar tu ne pravi, da
bi brez njega ne mogli VELIKO storiti, pravi: NIČ, popolnoma nič! Uspeh dela
torej ni odvisen od sposobnosti, od vneme, od denarja, čeprav so tudi to Božji
darovi in uporabni za delo v Božjem kraljestvu. Za uspeh je odločilna edino in
samo močna povezanost z Bogom. Če te povezanosti ni ali če je slabotna, so vsa
druga sredstva brez koristi. Če pa je ta živa, bomo vse drugo zlahka našli."

šmarnice
Mesec maj je vso slovensko zemljo ovil v raznobarvne cvetove na poljih, v sadovnjakih, na njivah...
Poseben cvet pa mesec majnik ponuja vsem, ki si vzamejo čas da zavijejo v
cerkev, in počastijo Boga ter našo nebeško Mater Marijo.
Pričeli smo s šmarnicami, ki v naši župniji, vsak dan potekajo ob štirih različnih
urah na štirih različnih krajih. Za odrasle ob 6.30 in ob 18.00 v baziliki, za otroke
ob 19.00 v opatovi kapeli ter ob 20.00 v Metnaju in na Poljanah.

Mnogi, med njimi tudi takšni, ki so kasneje izgubili živ stik z župnijo
in krščanskim življenjem, vedo povedati kako lepe spomine imajo na ta
majniška srečanja, ko so kot otroi hodili k šmarnicam.
Ne izpustimo torej teh milostnih trenutkov, ter z veseljem hodimo
šmarnicam.

majniški koncert
Mesec maj ni samo čas lepot narave, temveč je tudi
navdih mnogih lepih skladb in pesmi, tako sakralne, kakor tudi svetne vsebine.
Zato Vas Glasbena šola Jakoba Gallusa vabi na

koncert sakralnih pesmi
zbora študentov muzikologije, Univerze v Ljubljani,
pod vodstvom prof. dr. Matjaža Barbota,
ki bo v torek, 15. maja 2012
ob 19.30 v opatovi kapeli.
VLJUDNO VABLJENI

skupnost lautari
V nedeljo 10. junija, ko bomo zaključili letošnje pastoralno leto, bodo
z nami člani terapevtske skupine Lautari. Skupina je bila ustanovljena
leta 1992 in izvira iz Italije. Namen skupine je pomoč mladim fantom in
dekletom, ki so s svojim načinom življenja zašli v različne oblike zasvojenosti (droga, alkohol...)
Člani in animatorji skupine želijo s svojim pričevanjem opozoriti na
nevarnosti, ki v sodobni družbi prežijo na mlade. Hkrati želijo opozoriti
na svoje delo, ki v obliki terapevtskih skupin poteka v različnih komunah,
v katerih se mladi odvajajo od zasvojenosti in pripravljajo za normalen
povratek v vsakdanje življenje.
Srečanje bo imelo dva dela. Dopoldan nam bodo na kratko spregovorili pri vseh svetih mašah, popoldan ob 14. uri pa bo v dvorani
Župniskega doma srečanje in pogovor s člani skupine.
Lepo vabljeni!

fatimska pobožnost
Od leta 2008, ko je imela naša župnijska in samostanska
bazilika izredno srečo, da je gostila kip fatimske Marije romarice, vsako leto od maja do oktobra v spomin na ta milostni dogodek, obhajamo v naši baziliki fatimsko pobožnost.
Ob fatimskem kipu, molimo rožni venec, ob 20.00 pa je
slovesna sveta maša. Po maši je med petjem Marijinih litanij in fatimske pesmi
zunaj cerkve procesija s fatimskim kipom in lučkami, na koncu pa prejmemo
blagoslov z Najsvetejšim.
Prva letošnja fatimska pobožnost bo v nedeljo, 13. maja. Slovseno sveto
maši in nato procesijo bo vadil apostolski nuncij msgr. Juliusz Janusz.
Lepo vabljeni, da se romarske svete maše in pobožnosti udeležite v čim večjem
številu.

Drugi fatimski romarski shodi bodo v sredo 13. junija, v petek
13. julija, v ponedeljek 13. avgusta, v četrtek 13. septembra in v
petek 12. oktobra.

koledar
8. maj - molitev pred Najsvetejšim - ob 10.00
9. maj - seja ŽPS-ja - ob 19.30
11. do 13. maj - romarski izlet v Medjugorje
12. maj - ministrantska košarka v Želimljem
13. maj - FATIMSKI DAN
15. maj - molitev pred Najsvetejšim - ob 10.00
15. maj - KONCERT ŠTUDENTOV MUZIKOLOGIJE - ob 18.30
16. maj - seja sodelavcev župnijske Karitas - ob 18.30
17. maj - VNEBOHOD - svete maše ob 7., 10., 18. in 19.00
19. maj - sečanje skupile Vere in luči - ob 15.00
20. maj - PRVO OBHAJILO - pri sv. maši ob 10.00
22. maj - molitev pred Najsvetejšim - ob 10.00
25. maj - priprava staršev in botrov na krst otrok - ob 17.00
27. maj - BINKOŠTI - krščevanje
29. maj - molitev pred Najsvetejšim - ob 10.00
3. junij - SREČANJE STAREJŠIH - ob 15.00
27. junij - izlet nagrajenih veroučencev v Gardaland
10. junij - SKLEP ŠOLSKEGA LETA
27. junij - izlet nagrajenih veroučencev v Gardaland

razvedrilo
MLEKO – Veseljaku Maksu je zdravnik strogo prepovedal
alkohol in mu predpisal zdravljenje z mlekom. Po treh dneh
zdihuje v pisarni: »Zdaj vem, zakaj dojenčki toliko jočejo!«
ORGANIZACIJA – Milan in Branko se srečata na počitnicah. »Ali je mogoče,
da ste si v treh dneh ogledali ves Rim?« sprašuje Milan. »Seveda! Uspelo nam je,
ker smo se dobro organizirali,« odvrne Branko. »Moja žena je obiskovala cerkve,
sin muzeje, hči trgovine, jaz pa gostilne!«

