
"Naša cerkev naj ne bo muzejska zbirka, ampak živo 
občestvo za naš čas"

pp. Frančišek
K temu nam želi pomagati 
sinoda 2021 - 2023. Mnogi ste 
slišali o sinodi in sinodalnem 
dogajanju v cerkvi.
Kaj je SINODA? Syn-hodos = 
skupna pot, skupaj na poti. 
Starodavna beseda v izročilu 
Cerkve za občestvo vernih, ki 
kaže napo po kateri skupaj hodi 
božje ljudstvo.
Starodavna beseda, ki izraža 
naravo božjega ljudstva, ki hodi 
skupaj se zbira v občestvo, na 
povabilo Gospoda Jezusa, da v moči Sv. Duha oznanja Jezusa.
Kaj povedo osrednji glagoli?
- Srečati (najprej priti skupa)
- Poslušati - upoštevati drugega,
- Pogumno in iskreno povedati (pristni dialog)
- Razločevati (zazreti se v Križanega in Vstalega)
- Da bi se tako razvila skupnost
- HODIJO SKUPAJ - Pričevanje mladih, skavtov, zakoncev, pričevanje 

ŽPS, Karitas, redovniki, redovnice in duhovniki.
NAMEN: OKREPITI ZAVEDANJA IN VERO, da smo Cerkev eno 
Kristusovo telo - Telo je živo le v povezanosti.
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  SADOVI SINODALNOSTI
- Da se razcveti upanje in zaupanje, da se stkejo nove vezi.
- Da se učimo drug od drugega, da gradimo mostove.
KORAKI SINODE
1. Škofijska faza do marca 2022
2. Nacioanalna faza SŠK,
3. Kontinentalna faza
4. Rimska sinoda - oktober 2023
5. Škofijska pot.
Vemo, celota je več kot seštevek delov: če bomo skupaj, je celota 
več, kot da seštejemo prispevke posameznikov. V bodoče bo še kar 
več krat govora o sinodi, pa radi spremljajte. Še bolj pa je pomembno, 
da se v dogajanje vključimo čim bolj osebno.
                                                                                  p. Tarzicij

DOGODKI – OBVESTILA
 ● Misijonska nedelja
je bil tudi dogodek leta. Tega dogodka sami nismo načrtovali, dan 



nam je bil kot priložnost, da se Bogu zahvalimo za našega rojaka, 
misijonarja p. Miha Drevenška. Bil je gotovo eden najbolj vidnih 
misijonarjev našega časa.
Uvod v lepo misijonsko nedeljo je pripravil p. Janez Šamperl. Sv. 
mašo je daroval skupaj s 25. duhovniki Mariborski nadškof msgr. 
Alojzij Cvikl. Lepo je opisal življenje in delo velikega misijonarja, ki je 
s srcem in dušo živel za svoje črnce. Bilo je slovesno in lepo, samo 
vernikov pa bolj malo za takšno slovesnost. Je pač tako kot pravi 
pregovor: "stara navada je železna srajca". Če je nekdo navajen 
na osmo mašo bo prišel samo k tej maši, četudi bi 10. mašo imel 
papež. Včasih bi lahko naredili spremembo.
 ● Mihetovi zeleni klobuki in knjiga »Daleč naprej je tekel«.
Ko je p. Miha prišel domov se je gotovo oglasil v Sostrem, kjer mu 
je gospa Jana pripravila klobuke, 
ki jih je sama skrojila. V Zambiji je 
sonce tako močno, da moraš imeti 
glavo pokrito. Kamor koli je p. 
Miha šel je bil z zelenim klobukom. 
Tako je njegov klobuk postal  
znamenje upanja za reveže. Ko 
sva s p. Mihom obiskala naselje 
priseljencev, kjer je živelo cca. 
20.000 revežev in ko sva se peljala 
skozi to naselje, se je vsulo otrok, 
kot čebele iz panja in so tekli za 
nama, ker so videli zeleni klobuk.
Takšne in podobne zgodbe 
najdemo v knjigi "Daleč naprej je tekel". To knjigo bi morala imeti 
vsaka hiša v Pobrežju in tudi v naši župniji. Dobite jo v cerkvi ali v 
župnišču.
 ● Verouk in uvajanje v krščansko življenje.
Najprej povemo, da verouk poteka po ustaljenem redu. Nekateri 
otroci sicer večkrat »špricajo« verouk. Če ni opravičil je seveda 
izostanek neopravičen. Če je neopravičenih več kot polovica ur, je 
letnik ničen. Drugi vidik pa je pomanjkanje vzgojnega procesa, če 
toliko lekcij izgubi, otroku to manjka.



 ● Sporočilo staršem
Skoraj tri mesece je minilo odkar so veročenci prejeli knjige in 
delovne zvezke. Pa jih nekateri še niso poravnali. S tem nas boste 
prisilili, da boste drugo leto morali starši sami po knjige.

 ● Prispevek za kurjavo in katehistinjo
Že nekaj let so starši dolžni prispevati za kurjavo 
in katehistinjo. Vse župnije imajo tako. Naš ŽPS je 
prispevek zmanjšal na 20€. Skušajte razumeti, dragi 
straši, da je treba katehistnjo plačati vsaki mesec, 
tudi med počitnicami.

 ● Zvonovi - se hladijo in uglašujejo
Čakamo na sporočilo kdaj jih bomo lahko sprejeli pri naši cerkvi. 
Ljudje sprašujejo, če so zamudili dati svoj prispevek. Povemo jim, 
da še akcija vedno traja. Tudi, ko bomo zbrali za predračun, bo 
še vedno stroškov. Zato tisti, ki še niste prinesli, se le opogumite. 
Za vaše zvone gre. Seveda, corona nam že drugič nagaja, da ne 
moremo izpeljati tako kot bi želeli.

 ● Marijanski koledar 
in Družinska pratika
Naj najdejo pot v 
vsak krščanski dom. 
Marijanski koledar 
2,50€ in Pratika 6,50€. 
Oboje dobite v zakristiji 
ali župnijski pisarni.

 ● Romanja ŽPS in 
sodelavcev
ne bo zaradi Covida. 
Ne upamo tvegati, 
čeprav je bilo že vse 
pripravljeno.
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