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CERKEV SE VEDNO PRENAVLJA
Zadnjič ste brali v Oznanilih o prvem koncilu v Jeruzalemu. Zbrali so se apostoli
pod vodstvom Svetega Duha, da bi pretresli nastale razmere. Mnogi so bili prepričani, da se morajo tudi pogani, ki se spreobrnejo v krščanstvo, držati Mojzesove
postave, kot so se je Izraelci. Zbrani apostoli in drugi – Cerkev tedanjega časa, so
skupaj s Svetim Duhom spoznali, da tega ni treba.
Jezus je obljubil Svetega Duha svoji Cerkvi: »Prejeli boste moč Svetega Duha in
boste moje priče do skrajnih mej sveta.« (Apd 1,8)
Sinodalna Cerkev pomeni, da je Cerkev te obljube. Časi in razmere se spreminjajo.
A Sveti Duh danes ravno tako kot nekdaj deluje v Cerkvi, in ta Cerkev smo vsi
krščeni. Zato je tako pomembno, da se zavedamo in prosimo Svetega Duha, naj
danes pokaže, kaj pričakuje od svoje Cerkve. Zvestoba izročilu ni v
češčenju pepela, marveč v ohranjanju živega ognja. Ogenj je življenje
po evangeliju. Kdor iskreno ljubi
Boga in si prizadeva, da bi ljubil vse
ljudi, ima Svetega Duha. Ne bomo
se držali nekih navad, ki so morda
potrebne sprememb. Cerkev, ki
obstane, se začne kvariti.
Papež nagovarja najprej pastirje,

škofe in duhovnike. Ali so pripravljeni hoditi spredaj, v sredini in zadaj med božjim ljudstvom. Spredaj, da pokažemo pot, v sredi, da čutimo, kaj čuti ljudstvo, in
zadaj, da bi pomagali tistim, ki nekoliko zastajajo, ter dali ljudstvu, da zavoha, kje
je boljša paša. Škof sv. Avguštin poudarja: »Z vami sem ovca, za vas sem pastir.«

BERA

Na seji ŽPS so izrazili željo, da v Oznanilih razložimo nekatere stvari, ki danes
mnogim niso več jasne. Eden takih pojmov je tudi bera. Pogledal sem v Slovar
slovenskega knjižnega jezika, kaj tam
pravi: Bera ali bira je to, kar se nabere,
zbere. To so darovi, ki jih ljudje dajo
nekomu, ker opravlja zanje neko delo.
Danes skoraj vsi ljudje dobivajo plačo
ali pomoč od države. Edino duhovniki
in cerkveni uslužbenci pri nas tega ne
dobivamo. Nekoč tudi učitelji niso
imeli državne plače in so jim ljudje, ki
so hodili v šolo, dajali bero. V Nemčiji
npr. imajo duhovniki državne plače,
vernikom pa država trga odstotke pri
plačah in iz tega dajo plačo duhovnikom in cerkvenim uslužbencem. Pri
nas in v mnogih državah je to prepuščeno iznajdljivosti, hvaležnosti in dobroti vernikov. Verniki se zavedajo, da
duhovniki delajo zanje. Vsak dan zanje
molijo, vsako nedeljo imajo župniki za
svoje farane brezplačno sveto mašo, jih
poučujejo, vodijo župnijsko pisarno in
arhiv, jim delijo zakramente in sploh
živijo, delajo zanje in so jim vedno na
voljo. Verniki jim zato dajejo letno dar
po svojih zmožnostih in preudarku. V
naši župniji na Ilovi Gori in v Podpeči še
vedno skupaj zberejo darove po hišah,
drugi prinesete dar v župnišče sami kot

dar za vzdrževanje duhovnikov. Vsem,
ki se zavedate, da smo duhovniki vaši,
da za vas delamo in nas potrebujete, se
iz srca zahvaljujemo za vašo pozornost
in za vsak dar, ki ga z ljubeznijo darujete
v ta namen.
OBNOVLJENI
TABERNAKELJ IN
POSLIKAVA ARKAD

Mislili smo, da bomo že pred božičem
dobili obnovljen tabernakelj. Delo se je
zavleklo in bo narejeno šele ta teden. V
četrtek bodo podrli jaslice, v petek pa
naj bi postavili tabernakelj in baldahin.
Že lani smo se dogovarjali z slikarjem
Žigom Hriberškom, ali bi on naredil
freske pod arkadami naše župnijske
cerkev. Prav vesel sem, da se mlad umetnik loti takega dela. Ker imamo v sami
cerkvi oltar, sliki ob njem in velik križev
pot posvečeno trpljenju našega Odrešenika, smo sklenili, da bi zunaj naredili
slike njegovega poveličanja in naše poti
do njega. Jezus nas je s trpljenjem in
smrtjo na križu odrešil za večno srečo v
nebesih. Zaradi tega je prišel na zemljo
in nam že za časa javnega delovanja
pokazal, kaj čaka tistega, ki se trudi, da
bi z njim potoval skozi življenje. Tako
nas je pri krstu sprejel za Božje otroke
in dediče nebes, vsem, ki se poročajo,
želi biti pomočnik pri skupnem življe-

nju in podeljevanju novega življenja,
s svojim naukom nam je pokazal, da
Božje kraljestvo nosimo že v tem življenju v svojih srcih, postal v evharistiji
naša duhovna moč, ki nam pomaga v
vseh preizkušnjah, da ne omagamo na
življenjski poti, ampak z veselim upanjem hitimo v večno vstajenje, ki nam
ga je pokazal na veliko noč.
V petih poljih je umetnik želel to nakazati in bomo lahko ob njih pogosto
razmišljali in črpali duhovno moč.
Slike bomo najprej pokazali članom
ŽPS, nato pa jih poslali v odobritev
umetnostni komisiji na škofijo, vsi pa
si jih boste lahko ogledali pod korom
v cerkvi.
Člane ŽPS, ki jih zanimajo slike, vabimo v župnišče, da pridete in si jih ogledate, ker v februarju zaradi povečane
okužbe s koronavirusom redne seje ne
bomo imeli.
Ob 70. obletnici zažiga škofa Vovka
je njegov naslednik nadškof Stanislav
Zore pri sveti maši povedal tudi tole:
Od kričanja do zažiganja je zelo majhen
korak. Majhen korak je bil v Novem
mestu in majhen je tudi danes v našem
okolju. Bojmo se vpitja po smrti, ker
vse prehitro lahko naredi korak naprej
in začne moriti. »V Gospoda zaupam!«
je bilo škofovsko geslo škofa Vovka. V
tem zaupanju v Gospoda ga zlo ni moglo prestrašiti in ga povprečnost ni mogla
odstraniti. Zaupajmo v Gospoda, da
bomo s svojo dejavnostjo in pogumom
ustvarjali temelj za svobodno družbo.
Za škofa Vovka se vodi postopek za
priznanje svetosti. Molimo k njemu
za lastne potrebe in potrebe svojih bli-

žnjih. Molitev vernega ljudstva namreč
ustvarja svetnike.
Koledar župnijskih slovesnosti je
priložen tem Oznanilom. Dajte ga na
vidno mesto, da boste vedeli, kdaj bo
posamezna stvar.
Ponovna zahvala vsem, ki prinašate
svoje darove za obnovo cerkve svetega
Antona. Pogosto sem ganjen, ko marsikdo, ki ima zelo skromne dohodke,
velikodušno daruje tudi za to veliko
delo. Tako bomo s skupnimi močmi
poravnali tudi ta izdatek.
OB SMRTI SVOJCEV SO
DAROVALI:

Ob smrti Alojzija Babiča je dala dar za
cerkev Kmetijska zadruga.
Ob smrti Stanislava Tomšiča je dal dar
za cerkev tudi Brane Brodnik. Za eno
mašo so dali Heglerjevi, Kompolje.
Ob smrti MARJANA DEBELJAKA so
darovali: brat France je dal dar za cerkev
in za 2 maši. Po 2 maši so dali:
sin Mitja, sodelavci šoferji, sestrična
Dragica z družino, Mihcovi iz Vidma,
nečakinja Meta in nečakinja Kristina.
Kaplanovi iz Ponikev pa so dali za 1
mašo.
Ob smrti Braneta Škerlja iz Kanade je
dala za dve maši in dar za cerkev Martina Tomšič.
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Milena Rudman
Marjan Debeljak, 8. dan
Amalija Sebanc
Stanislav Tomšič, 30. dan
Zoﬁja Sever, 8. dan
Marija in Anton Blatnik
Za zvestobo krstnim obljubam
Anton Cimerman, Hoč.
Marija Tomšič, obl.
Franc Marolt, obl., Z. v.
Konrad Piko
Jože, Mojca in Zarika Šuštar, obl., M. v.
Frančiška Tekavčič, obl.
Za farane in neverne
Oba Milana Hočevarja
Starši Debeljak, Pon.
Starši Pregelj in Hočevar, Pdč.
Anton Francelj, obl., Vid.
Mimi in vsi Tomoževi
Ana in Miro Pirnat
Ana Potočar in starši Vidmar, obl., B. v.
Jože Adamič in vsi Kovačevi, Kom.
Alojz Prijatelj, K. 120
Jakopičevi in Novakovi
Ana Korelc, obl., M. v.
Za duše v vicah
Julija in Anton Novak, Vid.
Damjan Blatnik in za zdravje
Jože Erčulj, obl., Z. v.
Ga. Pavla
Alojz Hočevar, obl.
Za farane in neverne
Alojz, Julka in Ludvik Lenarčič
Jožefa Lohkar, B. v.
Stane in Ana Škulj, obl., Zg.
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