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Po Mariji k Jezusu 
 

Mesec maj  je posebej posvečen naši nebeški materi 

Mariji. Pred nami žari zgled ponižne in velikodušne 

Gospodove dekle. Ko ji je angel razodel, da bo postala 

mati božjega Sina, Odrešenika človeštva, ni zato postala 

prevzetna in domišljava. Kmalu se je napotila na obisk 

k svoji sorodnici Elizabeti v judejsko pogorje. Tam je 

izrekla čudovito hvalnico Bogu: “Moja duša poveličuje 

Gospoda...” Vse lepo in dobro pripisuje Bogu, ki ji je 

storil velike reči. Marija izpoveduje, kako Bog mogočno 

deluje v zgodovini človeštva. Svetovna zgodovina ni človeško delo, temveč božje. 

Vsa božja pota pa so usmiljenje in zvestoba, četudi dostikrat vodijo skozi 

trpljenje in temo. Bog nas ne bo nikoli zapustil.  Pa tudi Marija ne bo pozabila 

svojih otrok, če se k njej zaupno zatekamo. -  »Kdor Marijo časti, se ne pogubi!« 

 

1. maj – sv. Jožef, delavec 
 

Včasih so preveč poudarjali, da je delo kazen za prvi greh. 

Zadnji koncil in za njim papeži pa poudarjajo, da je delo 

predvsem sodelovanje z Bogom - Stvarnikom. Vsako pošteno 

delo je častno in vredno spoštovanja, če ga opravljamo s 

pravim namenom in ljubeznijo. Napačno je, ko mnogi želijo 

čim manj delati, pa ob tem čim več zaslužiti. Ne delajo zaradi 

dela, ljudi in Boga, ampak le zaradi denarja. Zato pri delu niso 

vestni in ne čutijo nobene odgovornosti. Za mnoge pa je delo 

pravi malik, ki mu podredijo vse ter ne najdejo več časa ne 

zase, ne za sočloveka, ne za Boga. Najlepši odnos do dela kaže 

staro latinsko krščansko pravilo: “Ora et labora!”, kar pomeni: MOLI IN 

DELAJ!  In sv. Jožef nam je v tem čudovit zgled. 

 

Odvisnost od interneta 

Razne oblike odvisnosti oz. zasvojenosti so vedno bile. V preteklosti predvsem 

zasvojenost z alkoholom in mamili, v manjši meri morda še z igrami na srečo ali 

kartami. Danes pa se pojavljajo nove oblike zasvojenosti, predvsem z internetom 

in pametnimi telefoni – komuniciranje preko klepetalnic, uporaba družbenih 
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omrežij in spletnih iger. Zlasti razne spletne igre 

človeka lahko popolnoma zasvojijo. Znani so 

primeri, ko nekateri noč in dan visijo na 

računalniku, pametnem telefonu, tablicah ali 

igralnih konzolah. Starost zasvojencev je od 

mladoletnih otrok do starostnikov.  

Seveda računalniki in pametni telefoni niso slabi 

sami po  sebi, saj so nam lahko v veliko pomoč. Problem je, ko človek več ne loči 

virtualno in realno. Taki ljudje  postanejo nervozni in agresivni, če nimajo 

dostopa do spletne povezave. Tu morajo biti pozorni zlasti starši, saj otrok 

mimogrede zaide v odvisnost in sploh ne sliši več ljudi okoli sebe, staršev ne 

uboga in v prazno zapravlja čas. Takrat morajo starši otroku nujno omejiti 

uporabo računalnika, tablic ali pametnega telefona. Zasvojenci lahko doživijo 

abstinenčno krizo, če se jim odvzame 

dostop do spleta. Tem ljudem je treba 

nujno pomagati. To je velik izziv za 

psihoterapevte, pa tudi za starše in šolo. 

Zasvojenost z novimi tehnologijami je zelo 

zahrbtna. Sprva se je človek ne zaveda, 

kmalu pa ga zasvojenost potegne v neki 

drug namišljen svet iz katerega je težko 

priti. – Nek psiholog je rekel: »Izključite 

pametni telefon in vključite zdravo pamet!« 
 

O z n a n i l a ,   o b v e s t i l a .  . . 
 

*  V nedeljo, 30. aprila ob 11 h bo sv. maša na Ardru pri kapeli sv. Florijana 

(namesto prvo nedeljo v maju). Vabljeni zlasti gasilci! 

*  V mesecu maju vsak dan vabljeni k šmarnicam, kjer 

bomo poslušali o fatimskih dogodkih. Letos je stoletnica 

dogodkov v Fatimi, ko je Marija pozivala k miru in 

molitvi, zlasti molitvi sv. rožnega venca. Šmarnice so 

primerne zlasti tudi za otroke, zato otroci posebej 

vabljeni! 

*  V nedeljo 14. maja ob 10. uri bo slovesnost prvega sv. 

obhajila. Letos bo kar 33 prvoobhajancev.  

*  22., 23. in 24. maja so prošnji dnevi, ko bomo posebej molili za blagoslov na 

polju, za odvrnitev hude ure in blagoslov pri našem delu, Vabljeni k prošnjim 

procesijam in k sv. maši: v ponedeljek pri sv. Lenartu, v torek pri sv. Marjeti in 

v sredo pri sv. Petru.  

*  25. maja je praznik, vnebohod. Sv. maša ob 10 h in 20 h 

*  Od 1. maja bo večerna maša ob 20 h. 
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Za obujanje spomina: lanski prvoobhajanci (20) 

 
         

»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik 
Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082 

 
  
 


