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Začenja se verouk
Sredi septembra bomo začeli z veroukom,
ki naj bi bil predvsem šola krščanskega
življenja. Eni ga bodo vzeli resno, otroci in
starši. Drugi morda bolj »za hec«, tretji le
kot zoprno obveznost. Kako gledamo na
verouk, je odvisno od naše vere. Kakšen
pogled na verouk imajo otroci pa je
odvisno predvsem od staršev, delno pa
tudi od okolja. Če je staršem verouk le
nadloga, ga seveda tudi otroci ne bodo z
navdušenjem sprejeli, pri verouku ne
bodo z veseljem sodelovali in po birmi se
bo vse nehalo.
Da nam manjka motivov in vere ter
ljubezni do Boga, se kaže zlasti v času počitnic, ko je le malo otrok redno prihajalo
k nedeljski maši. Kje so bili ti otroci? Kje
njihovi starši? Kakšna je njihova vera?
Verouk je šola za krščansko življenje. Vsi
smo odgovorni za otroke: starši, duhovniki
in vsa župnija. Narediti moramo vse, da bi
učinkovito približali Boga in krščansko
vero mladim ljudem, ki so polni vprašanj in
kritičnosti do starejših, obenem pa tudi
polni
navdušenja
in
mladostnega
optimizma. Pokažimo jim, kje je vir žive
vode. Z besedo in življenjem pričujmo za
Kristusa, ki je pot, resnica in življenje.

Ali poznate najzanesljivejše sredstvo, s katerim pahnete v nesrečo svojega otroka?
Dovolite mu, da bo počel vse, kar se mu bo zahotelo.
(J. J. Rousseau)

Kristjan - luč sveta
Kristus govori: “Vi ste luč sveta”.
Kristjani naj bi z besedo in zgledom
krščanskega življenja ogrevali in razsvetljevali;
ljudi naj bi vodili k Njemu, ki je Luč sveta.
Kristjanov zgled naj bo živa pridiga, kako je
treba prav živeti. Na kristjane so obrnjeni tudi
pogledi nevernih, zato moramo paziti, da jim s
svojim slabim zgledom in grehom ne bomo v
pohujšanje in spotiko. Naše življenje mora biti
tudi za druge kažipot k Bogu. Ne smemo biti
zaprti sami vase, v svojo sebičnost in samozadostnost ter gledati le na svoje koristi in užitke. Kristjan se mora razdajati v
delu in trpljenju za druge.
Premislimo svoja dela, svoje govorjenje, mišljenje in obnašanje... Ali je krščansko?
Ali smo luč? - Prosimo Gospoda, ki je Luč, naj ogreje in razsvetli naša včasih tako
hladna srca, da bomo z božjo pomočjo zaživeli kot pravi kristjani.
Čudno, kako malo je treba, da bi bili srečni; še bolj čudno pa je, da nam včasih prav
tista malenkost manjka (Ivo Andrić)

Molitev starajočega se zdravnika iz 16. stoletja
– aktualna tudi za današnji čas:
O Gospod, ti veš bolje od mene, da sem
iz dneva v dan starejši in da bom nekega
dne star.
Obvaruj me pred prepričanjem, da
moram ob vsaki priložnosti in k vsaki
temi nekaj povedati. Odreši me velike
strasti, da hočem za druge urejati njihove
zadeve.
Nauči me, da bom sposoben razmišljati,
ampak ne tuhtati; da bom pripravljen
pomagati, ampak ne ukazovati. Zdi se mi
zares škoda, da ne bi drugim dajal iz velike zbirke svoje modrosti – ampak saj razumeš,
Gospod – rad bi si ohranil nekaj prijateljev.
Ohrani me tako ljubeznivega, kot je mogoče. Nauči me čudovite modrosti, da se lahko
motim. Ne bi hotel biti svetnik, z njimi je tako težko živeti, star tečnež pa je mojstrovina
hudiča.
Obvaruj me pred dolgoveznim naštevanjem podrobnosti in podari mi sposobnost, da
takoj preidem k bistvu.
Nauči me, da molčim o svojih boleznih in težavah. Te iz leta v leto naraščajo, hkrati pa

tudi želja, da bi jih opisoval.
Ne upam si prositi za dar, da bi bolezenske opise drugih poslušal z veseljem, ampak nauči
me, da jih vsaj potrpežljivo prenašam.
Nauči me, da bom pri drugih ljudeh odkrival nepričakovane talente, in podeli mi dar, da
jih bom tudi priznaval.

OZNANILA,OBVESTILA...
* 8. september, praznik Marijinega rojstva (Mala maša). Sv. maša ob 10 h in 19 h.
Vabljeni!
* Od 28. 9. večerna maša ob 18 h.
* Blagoslov nove fasade pri sv. Marjeti bo v nedeljo, 13. oktobra ob 11 h.
* HVALA, DOBROTNIKI! Hvala za ofer na lovrenško nedeljo in hvala vsem darovalcem za
obnovo fasade na cerkvi sv. Marjete v Podulcah! Bog povrni!

Ljubezen je, če te trpljenje drugih prizadene, če
lakoto drugih občutiš na svojem telesu, če
osamljenost in strah, stiska in obup malih in
slabotnih trgajo tvoje srce.
Ljubiti pomeni ljubiti konkretne ljudi. Takšne, kot
so, vsak dan.
(Phil Bosmans)
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