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PO RAHLJANJU UKREPOV EPIDEMIJE
Mnogokrat slišimo zadnje čase, da ne bo nikoli več tako,
kot je bilo. Marsikoga to boli, saj si želi čim prej spet
vzpostaviti svoje stare navade. Vsi se zavedamo, da smo
do narave bili zelo krivični, da smo jo samo nerazumno
izkoriščali, ji bili do skrajnosti nehvaležni, kljub mnogim
opominom strokovnjakov.
Naša sebičnost, ki meji že na napuh, pogosto misli, da si
lahko privoščimo vse, da neomejeno uživamo, ne glede
na čigav račun. Nikoli dovolj. Videli naj bi ves svet in bili
na vseh pomembnejših dogodkih. Kljub temu da smo
opažali, kako nam to ne prinaša sreče, temveč izgorelost,
nervozo, strese in vsemogoče bolezni. Na Boga radi
pozabimo ali pa se ga spomnimo le v hudi stiski, da lahko
nanj prelagamo svojo nemoč in jezo, ker ne pomaga, kadar
se nam zahoče. Druge ljudi imamo največ za to, da nam pomagajo dosegati naše
sebične želje in načrte, ne pa da jim izkazujemo spoštovanje, hvaležnost, ljubezen,
ki se nujno vedno razdaja.
Na opomine papeža in svetih ljudi mnogi zamahnemo z roko, saj sam že vem, kaj
je prav in zlasti dobro zame. Potem pa pride majhen virus, ki ga Bog dopušča, ker
ljudi kljub vsem stranpotem in neumnostim ljubi in jih želi zveličati. Na večnost
današnji človek ne misli, zato pred smrtjo panično beži ali pa se vdaja samomoru,
ki se lahko še tako lepo sliši kot evtanazija.

Morali se bomo spremeniti, morali
bomo iskati nove načine življenja.
Papež Frančišek poudarja, da mora
biti sodobna Cerkev podobna poljski
bolnišnici. Vsi nemočni naj v njej
najdejo zdravstveno, socialno in
dobrodelno oskrbo. Danes pa mora po
mnenju velikega češkega sociologa in
duhovnika Tomaža Halika postavljati
diagnoze (prepoznavanja »znamenj
časa«), preventivo (vzpostavljanje
»imunskega sistema« v družbi, v
kateri se širijo maligni virusi strahu,
sovraštva, populizma in nacionalizma)
in okrevanje (prebolevanje preteklih
travm s pomočjo odpuščanja).
Lansko leto je pogorela slavna pariška
katedrala. V času epidemije so bile
cerkve zaprte in prazne in so nas
spominjale na prazen Jezusov grob. Ne
preslišimo glasu od zgoraj. »Ni ga tukaj.
Obujen je bil od mrtvih. Pred vami
pojde v Galilejo.«
Sociološke raziskave kažejo, da število
vernikov v svetu upada (tako med
tradicionalnimi verniki kot med
dogmatičnimi ateisti), hkrati pa narašča
število iskalcev. Med temi moramo
danes iskati Galilejo današnjega časa.
Ne bomo jih spreobrnili in stlačili v
obstoječe institucionalne in duševne
okvire naših cerkva. Velikodušna
ljubezen in razumevanje ter stalna
misel, kaj in kako bi Jezus ravnal na
mojem mestu, v sedanjem času, nam
bo pokazala rešitve.
Tudi v župnijski družini moramo biti vsi
iskalci. Če se nam porodi dobra ideja,
dobra misel, ki bi lahko koristila vsem,
jo z veseljem in pogumno povejmo.
Sprejemajmo radi naloge v skupni
blagor, bodimo ustvarjalni in zaupajmo
Bogu in nam bo pokazal pravo pot,
saj nas neizmerno ljubi in želi za svoje
sodelavce.

ZA VELIKE REČI SE JE
TREBA POTRUDITI

Po navodilih in počasi skušamo
živeti tudi župnijsko življenje. Škofje
priporočajo, naj rizični in bolehni ljudje
še ne prihajajo k bogoslužju, zanje je
veljavna sveta maša tudi po televiziji in
spletu. Zdravi pa smo dolžni opustiti lažji
način, ki nikakor ne more nadomestiti
skupnosti in prejemanja zakramentov.

SVETA SPOVED

Ko so se odprle cerkve za bogoslužje,
seveda pod določenimi prepisi in
pravili, se vsakdo sprašuje, ali po
tolikem času brez svete spovedi
lahko spet prejemam sveto obhajilo.
Osnovno pravilo je, da imam živo vero
v Jezusovo navzočnost v sveti hostiji, da
imam ljubezen do Boga, ljudi in vsega
stvarstva pa tudi, da se zavedam kakega
težjega grešnega dejanja ali opustitve.
Če sem se zavestno in lahkomiselno
vedel v času strogih predpisov proti
virusu, je gotovo to težki greh. Vsi
ljudje smo po naravi nagnjeni k
slabemu. Zato vsaj za velike praznike
vsak čuti dolžnost iti k spovedi in
Bogu priznati svoje slabosti in napake.
Letos za veliko noč tega nismo mogli
narediti. Z duhovniki se dogovarjamo,
kako bi uredili velikonočno spoved, da
boste lahko z mirno vestjo prejemali
največji dar – Boga samega.

Dne 31. maja je veliki binkoštni
praznik. To je rojstni dan Cerkve,
nas vseh. Ta dan se v bogoslužju tudi
končuje velikonočni čas.
Že v petek, 29. maja, bo prišel k nam
spovednik od drugod, povabili pa bomo
še kakega duhovnika in bo priložnost
za sveto spoved. Ker v spovednicah še
ni varno, bo spovedovanje v cerkvi v
nekdanji krstilnici, kjer je spovednica
enosmerna in bo tudi polivinil na
linici. Spovedovanje pa bo tudi v
obeh veroučnih sobah. Pričetek
spovedovanja bo že ob pol sedmih, ob
sedmih bodo šmarnice in sveta maša,
med njo bo ves čas spovedovanje, ki
bo trajalo do devetih ali celo dlje, če
bo potreba.
V soboto bo spovedovanje od pol
osmih do desetih dopoldne, zvečer pa
od pol sedmih do desetih. Vedno bodo
na voljo vsaj trije spovedniki, da boste
lahko vsi, ki resno jemljete zakramente,
pripravili svoja srca.
Domača duhovnika sva na voljo vedno,
le sporočite, kdaj želite.
SVETE MAŠE
Na posvetu z nekaterimi smo sklenili,
da bosta sveti maši ob nedeljah
dopoldne zunaj, večerna maša pa bo v
cerkvi. Tudi v Ponikvah bo nedeljska
sveta maša zunaj. Ob delavnikih pa so
svete maše samo v farni cerkvi.
Dokler bodo ukrepi, ne bo na
podružnicah nobenih maš, tudi
žegnanj ne. Prav tako bodo letos
prošnje maše pred vnebohodom v farni
cerkvi. Vabljeni pa ste k mašam, saj
smo Božjega blagoslova in pomoči vsi
zelo potrebni.
Ponovno pa poudarjam za vse: veliko se
je potrebno potruditi. Nobena velika
stvar ne pride na lahek način. Držimo
pa se navodil in predpisov.

OB SMRTI SVOJCEV SO
DAROVALI:

Ob smrti Marije Škulj so dali dar za
cerkev in za 2 maši tudi Bamčevi. Dar
za cerkev in za 1 mašo je dala Simona
Tomšič. Sonja Lenarčič je dala dar za
cerkev, prav tako tudi Ana Pavlin. Rezi
Hočevar pa je dala za 2 maši.
Ob smrti DUHOVNIKA
FRANČIŠKA NOVAKA so darovali
za gregorjanske maše. Bratje Ive, Slave
in Jože so dali dar za cerkev, brat Jože
je dal še za 5 maš. Dar za cerkev in za
2 maši so dali Sekundarjevi iz Vidma
7. Dar za cerkev in po 1 mašo so
dali Jakopičevi (Podpeč) in Štihovi
iz Kompolj. Svakinja Pavlina je dala
dar za cerkev, kot tudi nečaka Jože in
Peter. Dar za cerkev je dal tudi Janez
Pavlin. Ravno tako so dali dar za cerkev
Vinko, Dragi in Branka, Justi Grm,
Štancarjevi iz Vidma in Smrekarjevi
iz Podgore. Za 2 maši so dali iz Trške
gore, po 1 mašo pa: Slavka Vidic
(Stara vas 5), Anton Žitnik (Stara vas),
Milena Zabukovec (Cesta), prijatelji
iz Grosupljega, znanci iz Trebnjega,
Novakovi (Predstruge), druž. Rajar,
druž. Marinčič (Trebnje), Koširjevi
(Zdenska vas), druž. Kucler (Šmartno),
Birtova Danica (Brankovo) in Marjan
Strnad (Videm).
Pokojni duhovnik je zapustil naši
župniji kelih, ki so mu ga ob srebrni
maši poklonili domači. Iskrena hvala!
Imel je tudi še 21 maš, ki jih ni
opravil. Te smo oddali salezijancem v
Ljubljano.
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Čet. 28. 5.

Vid.

19.00

Pet. 29. 5.

Vid.

19.00

Sob. 30. 5.

Vid.

Ned. 31. 5.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

8.00
19.00
7.30
9.00
10.30
19.00
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VNEBOHOD
Emil

Ned. 24. 5.

7.velikonočna
Marija
Pomagaj

Filip Neri

Al.Grozde
Just

Maksim Em.
Kancijan

BINKOŠTI
Obiskanje
D.M

duh. Frančišek Novak, 8. dan
Angela in Rudolf Goršič, I. G.
Jerkinovi, Pdč.
Vsi Mesojedec in Žnidaršič
Vida Škoda, obl., Pdg.
Stanislav Vodičar
Anton in vsi Skotnikovi, M. v.
Pavle Šuštar, obl., Predst.
Ivan Žnidaršič, Vid. 16
v dober namen Z. K.
Vsi Mikljevi, Vid. 9
za farane
Marija Hočevar, 8. dan, ZA PRVOOBH.
Angela Šuštar, obl., B. v.
Jože in Ana Drnulc, Vid.
Mimi in vsi Tomoževi, Z. v. 26
Vsi Juvančevi, Pon.
Marija in Anton Cimerman
Bahovec Stane in Celina
Anton Pavlin
Anton Peterlin, ml., Vid.
Franc in Julka Okoren
Kristina Glač, obl., B. v.
Anton Bobič, duh.
Anton Novak, obl., M. v.
Marija in Stane Novak, M. v.
za farane
Nace Meglen, obl.
Milan Zevnik, obl., Pdc.
vsi Tomšičevi in Kastelic

Pogrebne maše za tiste, ki so bili pokopani brez pogrebne maše, v krogu
najbližjih, bodo v juniju. Povabite sorodnike in znance, ki se takrat niso mogli
udeležiti pogreba. Kdaj bodo, bo napisano v prihodnjih Oznanilih.
Darovi za krašenje cerkve, ki jih zberete vsako leto po vaseh, bodo letos, v
izpadu glavnih dohodkov cerkve, saj sta dva meseca in med tem največji prazniki
in žegnanja brez pušc in nabirk, še posebno dobrodošli. Vsem že vnaprej Bog
povrni vašo dobroto.
Naj se še enkrat iz srca zahvalim tudi vsem, ki ste darovali za cerkev na bančni
račun ali v nabiralnik. Bog vam tega ne bo nikoli pozabil.
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