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Epidemija – preizkušnja in priložnost
Epidemija koronavirusa je bila in
je še velika stiska in preizkušnja,
lahko pa je tudi priložnost. Težko
je to razumeti in še težje sprejeti
takšno preizkušnjo. Ne vemo,
zakaj je tako. Božja pota niso
naša pota. Bog nam hoče tudi s tem nekaj povedati. So stvari, ki
jih ne bomo nikoli razumeli. Ena takih je tudi trpljenje. Človeško
gledano je to nesmisel. Samo v luči vere, v luči Kristusovega
trpljenja in smrti moremo vsaj malo razumeti smisel trpljenja in
smrti. Tudi Kristus je trpel in umrl. Kristusov križ in trpljenje je
bilo naše odrešenje. Za velikim petkom je prišla velika noč in
vstajenje. V luči Kristusovega križa skušajmo iskati smisel svojih
križev in trpljenja. Življenje se je spremenilo in se bo še. Vse se
je ustavilo. Naenkrat smo imeli dovolj časa. To nam je lahko
spodbuda, da bi bili bolj odprti za bližnje in za Boga. Bodimo
opora drug drugemu! Vzemimo si čas za molitev; čas tudi za to,
da gremo vase, se poglobimo in razširimo notranja obzorja. Tu
bomo odkrili Boga, ki nas ima rad, čeprav se nam včasih zdi, da

je daleč. Spoznali bomo, da tudi danes Boga še kako
potrebujemo. Mislili smo, da vemo vse odgovore na vprašanja
in skrivnosti življenja. Potem pa nam je virus pokazal, kako smo
krhki in ranljivi, slabotna človeška bitja, ki smo brez Boga res
nebogljeni.
Tragika današnjega človeštva je v tem, da človek ne čuti potrebe
po božji pomoči, po božjem posegu. Hoče biti srečen in odrešen
sam, brez Boga. To je tragična zmota in napuh. Nič in nihče nas
ne more popolnoma odrešiti: ne znanost, ne politika, ne zabave,
nobena stvar. Naše odrešenje je v božjem Sinu Jezusu Kristusu,
ki nas je odrešil s svojim trpljenjem in vstajenjem. Na poseben
način smo tega odrešenja deležni v evharistiji, pri sv. maši, kjer
se z njim osebno srečujemo. V njem iščimo moč, oporo in
tolažbo za življenje.
Maša po televiziji?
V času »karantne« smo lahko
spremljali sv. mašo samo po televiziji
in raznih družbenih omrežjih. Hvala
Bogu, da je bila ta možnost, ki je
mnogim veliko pomenila. Bilo bi
dobro, da bi bila ta možnost vsako nedeljo za bolne in ostarele,
ki ne morejo v cerkev. Ni pa dobro, ko nekateri pravijo, da je
vseeno, če si pri maši po televiziji ali pa v cerkvi. Maša je osebno
srečanje z Bogom, srečanje s Kristusom, ki se pri maši daruje za
nas nebeškemu Očetu in mi z njim in ga pri obhajilu prejemamo
kot hrano za naše duše. Zato televizija ne more nadomestiti
maše v živo, skupaj z občestvom vernih v cerkvi. Nekateri temu

oporekajo, zato jim rečem v šali: »Potem pa imejte še kosilo po
televiziji; glejte kakšno kuharsko oddajo, kakšnega
»MasterChefa«, pa se boste najedli«. Na žalost danes mnogi ne
znajo več razlikovati med virtualnim in realnim svetom.
G. Jože Komljanec, zlatomašnik
V nedeljo, 12. julija ob 10 h bo na Raki
obhajal slovesnost zlate maše, 50-letnico
duhovništva, upokojeni raški župnik g. Jože
Komljanec. To je lepa obletnica in priložnost
za hvaležnost Bogu in ljudem.
G. Komljanec se je rodil 8. 2. 1943 na Vinici v
župniji Šmarjeta. V duhovnika je bil
posvečen 29. 6. 1970 v Ljubljani in imel novo
mašo 12. 7. 1970 v Šmarjeti. Njegovo
novomašno geslo je bilo: »Vse premorem v njem, ki mi daje
moč« (Flp, 4, 13).
Najprej je bil 1970-1971 nedeljski kaplan v Selcih nad Škofjo
Loko; 1971-1973 kaplan v Ljubljani-Sv. Križ; 1973-1982 župnijski
upravitelj v Adlešičih v Beli Krajini in od 1975 tudi soupravitelj
župnije Preloka. Od 1982 do 1992 pa je bil župnik na Raki. 1992
je dobil bolezenski dopust in živi kot upokojeni duhovnik na
Raki.
Kot raški župnik se mu zahvaljujem za vse lepo in dobro, kar je
naredil za raško župnijo in za vso pomoč, vsaj občasno, kljub
bolezni, še sedaj. Želim mu zdravja, moči in božjega blagoslova
še vnaprej!

Še drugi jubilanti…
- 5. julija bo imel v Krškem biserno mašo (60-letnico duhovništva)
krški župnik g. prelat Alfonz Grojzdek.
- 28. junija bo imel zlato mašo na Čatežu ob Savi tamkajšnji župnik g.
Jože Pacek.
- 19. julija bo imel zlato mašo pri Sv. Duhu na Velikem trnu tamkajšnji
župnik g. Marko Burger.
- Prav tako 19. julija bo imel ponovitev zlate maše v Sv. KrižuPodbočju tamkajšnji rojak g. Franc Škulj, župnik v Dobrepolju.
- 5. julija pa bo v Šentjerneju imel novo mašo g. Blaž Franko iz župnije
Šentjernej, ki bo naš gost na lovrenško nedeljo na Raki.

OZNANILA, OBVESTILA...
* V nedeljo, 28. junija ob 10 h, bo slovesnost prvega sv. obhajila. Prednost
v cerkvi imajo prvoobhajanci in njihovi najbližji. Upoštevajmo priporočila
in opozorila glede epidemije! Bo pa ozvočeno tudi zunaj.
* 19. julija ob 10 h bo predvidoma žegnanje pri sv. Marjeti. Morda bo maša
zunaj.
* Kot je bilo že oznanjeno, bo letos lovrenška nedelja in farno žegnanje 9.
avgusta, celodnevno češčenje pa bo kot običajno, na god sv. Lovrenca, v
ponedeljek, 10. avgusta (sklep ob 17 h).
* 15. avgusta je zapovedan praznik Marijinega vnebovzetja. Sv. maša ob
7 h in 10 h.
* BIRMA bo na Raki 6. septembra ob 10 h. Birmanci naj se učijo, ker bo
pred birmo srečanje z birmovalcem in spraševanje; pa k sv. maši naj redno
hodijo.
* Epidemije še ni konec. Virus se ponovno širi. Bodimo previdni!
Upoštevajmo nošenje mask, razkužilo rok in zadosten razmik med ljudmi.
* Molimo za odvrnitev epidemije ter za zdravje in blagoslov našega
naroda. – Marija , zdravje bolnikov, prosi za nas!
»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik. Tel. 041/268-082

