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KDO MAJE TEMELJE CERKVE?
Vprašanje je zelo kompleksno. Preprost človek - vernik se vprašuje
in išče odgovore. Nekoč je bilo jasno, da so komunisti in drugi »isti«
imeli Cerkev za največjo sovražnico, povsod se je vršil pritisk na
Cerkev in ljudi, ki so bili v javnih službah: vojake, policiste, učitelje …,
ki niso smeli izražati svojih verskih čustev, mnogi so bili preganjani.
Bogoslovci smo bili pri vojakih protidržavni element.
Vendar, praznik božič in drugi niso bili dela prosti dnevi. Cerkve pa so
bile bolj polne kot danes.
Pred 10. leti so šmarnice v maju bile tako obiskane, da smo vsak dan
lahko prepevali litanije Matere Božje. Komu jih naj danes pojemo,
bolje rečeno, s kom naj jih prepevamo. Nekateri so po šmarnicah
leteli v službo. Upokojencev je danes več kot jih je bilo takrat. Jasno
je, da zunanjih vzrokov za našo nevernost ne gre iskati drugje kot
samo v naši slabotni veri in potrošniški miselnosti, ki človeka vleče
od duhovnega na spolzka tla materialnosti, bolje rečeno uživaštva.
Samo, da je meni lepo. Smisel za žrtev in odpoved pa je stvar
preteklosti. Po dolgem času so npr. trgovine ob praznikih bile zaprte,
pa ne vem, da bi kdo zaradi tega umrl.
Seveda so tudi še drugi zunanji vzroki za krizo vere. V Evropi je to
predvsem neoliberalizem, kjer je vse dovoljeno, človek živi kakor mu
paše, brez nekih moralnih obvez, ki so bile vedno temelj človeške
družbe.
Kakorkoli obračamo: človek s svojo lastno podobo kroji tudi usodo
sveta.

Kaj nam ponuja mesec maj?
V mesecu majo se zbiramo pri šmarnicah.
Prve šmarnice namenjene odraslim: Moj
mali besednjak od Ž
do A, avtorja Gregorja
Čušina. Čušin nas s
pronicljivimi razmisleki
od pojma Ž do A vodi
k spraševanju o življenju kristjana sredi sodobnega sveta. Smo
pri tem pogumni ali
raje poniknemo sredi
množice, sledeč čredi,
ki ne prepozna več kje
je srčika čudeža življenja. Kje se spotikamo
in kam gremo. Da bi le
živeli svoje življenje od
Ž do A, kot drevo, ki mu listje ne ovene, ker ima korenine v nebesih,
krošnjo pa še na zemlji.
Šmarnice za otroke - Berte Golob, so posvečene spoznavanju življenja
misijonarja Ignacija Knobleharja. Želimo, da bi Ignacijevo pričevanje
otroke spodbudilo k delu za misijone. Zato naj otroci pridejo.

Kam vodi naša pot?
- Ali v objem smrti Evrope
- Ali vzljubimo Njega, ki je rekel »Jaz sem Življenje« in se odločimo
za Življenje.
p. Tarzicij

DOGODKI – OBVESTILA
●●Binkošti - srečanje ostarelih - bolnikov

Tradicionalno binkoštno srečanje ostarelih na Vidmu bo tudi letos,

in sicer na Binkošti, ob 10. uri. Kot je bilo rečeno, bo ob 10. uri sv.
maša in tudi bolniško maziljenje (kdor bo hotel), nato po maši pa
srečanje in pogostitev pri Treh lipah. Problem je, da tudi Občina ne
sme pošiljati vabi zaradi neumnih predpisov. Verjetno boste dobili
na vsako gospodinjstvo obvestilo, kjer bo pisalo komu se morate
prijaviti. Prijava bo obvezna zaradi kosila. Se veselimo srečanja z
vami.

●●Prvo obhajilo na Selah

bo 12, maja ob 10. uri. Naj Bog blagoslovi mladi evharistični rod.

●●Posvetitev nove cerkve sv. Leopolda Mandiča

bo 12. maja, ob 17. uri v Novi vasi. Cerkve je bila blagoslovljena,
da se je smelo vršiti bogoslužje, sedaj pa je toliko dokončana, da
se more posvetiti. S tem je izvzeta od kakšne koli druge rabe, torej
samo za bogoslužje.

●●Mariafest na Ptujski Gori

V soboto, 11.maja, ob 17. uri bo v baziliki na Ptujski Gori 15.
Mariafest - slavljenje in glasbene točke izvajalcev ritmične glasbe
v čast Mariji. Pokrovitelj festivala je Slovenska minoritska provinca.
Lepo vabljeni.

●●Srečanje zakoncev in družin za Nadškofijo

V soboto, 11. maja bo ob 14.30 do 19. ure srečanje zakoncev
in družin v Slivnici pri Mariboru. Vabljene družine, tudi z otroki.
Potrebna je prijava zaradi pogostitve. Otroci bodo imeli varstvo in
bodo razdeljeni po skupinah.

●●Sv. birma

Slovesnost sv. birme bo v nedeljo,
19. maja ob 10. uri. Birmovalec bo
gen. vikar Jože Lesnika. Srečanje
birmancev z birmovalcem bo v
ponedeljek, 13. maja ob 18 uri.
Takrat bo tudi priložnost spovedi
za starše in botre. Birmanci in botri
se zberejo na dan birme ob 9.30
uri. Imamo skupnega fotografa,
zato med birmo ni dovoljeno motiti
obreda. Botrom priporočamo, da ne

pozabijo na osnovno birmansko darilo: rožni venec in Kristjan moli.
Starši poskrbijo tudi za okrasitev cerkve - vencev in da bo cerkev
očiščena.
Devetdnevnica
Za birmance je obvezna priprava na zakrament birme z
devetdnevnico, ki bo trajala od 9. do 17. maja vsak dan ob 19. uri.

●●

Prvo obhajilo - Videm

bo v nedeljo, 26. maja, ob 10. uri. Srečanje
staršev - priprava bo v ponedeljek, 6.
maja, ob 20. uri v župnijskem domu.
Obleke imajo otroci skupne - enake.
Prvobhajanci naj redno prihajajo k
šmarnicam.
Prvoobhajilni družinski piknik bo v
nedeljo, 2. junija, ob 16. uri.

●●Kaj dela sv. Donat?
V cerkvi ga ni
več. Smo ga že
prenesli v prostor za restavriranje. Biotehniška
fakulteta je opravila potrebne
(nepotrebne)
analize.

●●Seja gospodarskega sveta
bo v torek, 7. maja, ob 20. uri.

●●Narodno srečanje OFS, FO in Frame

bo 18. maja, v Škofje Loki. Vozil bo avtobus, zato se je treba čim
prej prijaviti. Cena samo 10 €.
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