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O, domovina…
Pred 25 leti smo dobili samostojno državo. Čudežno smo bili obvarovani vojnih
grozot, ki so prizadele druge dele naše nekdanje skupne države. Pričakovali smo,
da se bodo s padcem komunizma začeli lepši časi tudi za nas kristjane. Po
obetavnem začetku so se začela razočaranja, ki jim še vedno ni videti konca. Oblast
in denar so si spretno prigrabile skupine, ki jim ni mar skupno dobro, ampak le
lastna korist. Sovraštvo do Cerkve in cerkvenih predstavnikov, ki smo mu priče v
zadnjih letih, se lahko primerja s sovraštvom v prvih letih po drugi svetovni vojni.
Sprevrženi pogledi imajo široko odprta vrata v medije in
celo v parlament. Zdi se, da mnogim na oblasti to ustreza,
saj se za tem spretno prikriva grobo izkoriščanje
preprostih ljudi in brezvestno ropanje nekdaj družbenega
premoženja. Mnogi ljudje so žalostni in zaskrbljeni ter se
sprašujejo kako je to mogoče in kam to pelje.
Sloveniji ne preti več vojna nevarnost, pač
pa vanjo vdira nevarna duhovna tema…
Škodovati krščanstvu in prevzeti državno
oblast – to je glavni cilj te teme. Nevarna
duhovna tema je omrežila in zaslepila
veliko naših sodržavljanov in mnogi so se
prodali za boljši kos kruha.
In kako se ubranimo te duhovne teme?
Obstaja pravzaprav samo en način:
spreobrniti se, živeti v spravi z ljudmi, deliti mir in živeti po božjih zapovedih.
Zvestoba evangeliju bo slavila zmago nad duhovno temo, ki nas ogroža.
Iz pastirskega pisma slovenskih škofov:
»Prva naša misel ob 25-letnici samostojnosti
naše države je seveda hvaležnost Bogu in vsem,
ki so si v daljni in bližnji preteklosti prizadevali
zanjo. Bodimo ponosni na svojo državo in
skušajmo zanjo kar čim več prispevati vsak po
svojih močeh. Naša naloga je, da se kot aktivni
državljani na volitvah in v civilni družbi, v

javnosti in v svojem lokalnem okolju dejavno zavzamemo za suvereno državnost
in demokratičnost, za svobodo, pravičnost in mir v naši dragi slovenski državi. –
Vse verne državljane vabimo k dejavni zavzetosti in k molitvi za domovino ter k
delu za skupno dobro.«
Očetova vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do edino prave narodne omike.
A. M. Slomšek

Bogu otroci, domovini sinovi, nikomur hlapci.

F. S. Finžgar

10-letnica novomeške škofije
V soboto, 11. junija bo Novem mestu v športni
dvorani Leona Štuklja velika slovesnost ob 10letnici novomeške škofije. Namen slovesnosti je,
da se najprej Bogu zahvalimo za škofijo in vse,
kar od nje prejemamo ter da molimo in prosimo
za uspeh in božji blagoslov pri vseh pastoralnih
prizadevanjih.
Spored praznovanja:
Ob 9 h rožni venec, ob 9.30 h sprejem fatimske
Marije in pete litanije, ob 10 h slovesna škofova
maša ob somaševanju še drugih škofov in
duhovnikov, ob 11.30 h koncert združenih
pevskih zborov in policijskega orkestra s
solistoma Nušo Derenda in Gašperjem Rifljem.
Lepo vabljeni, da se te slovesnosti udeležite! Praznujmo skupaj!

Fatimska Marija romarica na Raki
Kot veste, po Sloveniji roma kip fatimske
Marije. V nedeljo, 19. junija od 18 h do 29 h
se bo ustavil tudi na Raki, kjer ga bomo
sprejeli skupaj s sosednjima župnijama
Studenec in Sv. Duh-Vel.Trn. To bo za našo
župnijo milostni dogodek, kot je bil pred
devetnajstimi leti. Skušajmo se te pobožnosti udeležiti v čim večjem številu.
Podroben spored slovesnosti bo razložen še
pri oznanilih. Drugo leto bo stoletnica
fatimskih dogodkov. Marija nas vabi
predvsem k molitvi in pokori ter k življenju

po evangeliju. Vzemimo si čas za Marijo. Skupaj se ji bomo posvetili, zlasti naše
družine. Živimo v težkih in prelomnih časih, polnih zmede in hudobije. Marijino
brezmadežno srce je zdravilo in rešitev tudi za današnji čas. * Marija te vabi…
Ne izneveri se njenemu vabilu!

Oznanila, obvestila...
* 29. junija je praznik apostolov Petra in Pavla. Sv. maša ob 10 h in 20 h.
3. julija ob 11 h bo žegnanje pri sv. Petru v Koritnici.
* 19. junija ob 11 h bo sv. maša pri kapeli Srca Marijinega na Mikotah. Letos je
10-letnica kapele.
* Na novo je bila prebarvana streha zvonika sv. Neže na Vrhu.
*Lovrenška nedelja bo letos 14. avgusta.
* Sv. maše ob delavnikih so ob 20 h.
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