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VELIKA NOČ 2022
Brezbrižnost, sebičnost, delitve in pozaba, resnično niso besede, ki bi
jih radi slišali v tem času. Naženimo jih proč iz vsakega časa! Videti je,
da prevladajo, ko v nas zmagujeta strah in smrt, to je, ko ne pustimo
da bi v našem srcu in v našem življenju zmagal Gospod Jezus. On ,ki
je že premagal smrt in nam odprl pot večnega odrešenja, naj prepodi
temo našega ubogega človeštva in nas uvede v svoj slavni dan, ki ne
pozna zahoda.
Papež Frančišek

BLAGOSLOVLJENA
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VELIKA NOC

Za nami sta dve veliki noči ena bolj žalostna kot druga. Obhajali smo
jih v zatišju naših domov.
Vsa praznovanja so bila skrčena na krog družine. Mislili smo, da bo
družina s tem pridobila. Mogoče so tiste družine, ki so trdne nekaj
pridobile, tam kjer pa so bile družinske razpoke, so nastale še večje. V
mnogih družinah so nastale še večje razdalje kot so bile prej. V mnogih
družinah niti telefoni niso več vlekli, tako velike razdalje so nastale.
Posledice covida so še očitne v življenju župnije. Tisti, ki so stabilni
kristjani so ostali zvesti. Mlačni pa so še bolj mlačni, nekateri čisto
hladni in so se izločili iz občestva. Največja »pozeba« pa je gotovo
med otroki.
Kako pritegniti otroke v objem Jezusove ljubezni je eno najbolj
aktualnih vprašanj. Saj se najdejo »pametni«, ki delijo nasvete,
kako bi morali narediti maše otrokom prijetne. Ne povedo pa kako
to narediti, če otrok ni v cerkev. Pa ne povedo kdo bi vodil petje,
čakamo, da se bodo verniki zganili. Res je, da bi se ideje porodile, če
bi otroci prišli v cerkev.
Seveda rešitev je. TO SO STARŠI!
Vedno je tako bilo in bo.
Joj! Kje vse so razpeti in kaj vse je bolj potrebno kot vzgoja otrok. Če ni
časa za otroke in Boga potem je družina ena sama žalost. Nekaj let nazaj
je bilo ob nedeljah 120 in več otrok, zdaj pa imamo dve roki dovolj, da
jih na prste preštejemo. Upamo, da se bo po veliki noči stanje bistveno
spremenilo. Nevarnost je, da prav to generacijo staršev zapišemo v
zgodovino kot »pokopiče« vere in družinskih vrednot. Prav je, da se
o tej temi pogovarjamo tudi v družinah, pa med mladimi. Ciljna tema
vseh pastoralnih pogovorov naj bo v vseh župnijskih skupinah.
Otroci, mladina in vzgoja za družinske vrednote.
Upam, da bo Velika noč prelomnica, da bomo poglobili naš stik z
Bogom. Za lepo cvetno nedeljo, ko je bila po dolgem času zopet polna
cerkev pride Velika noč - praznik upanja in življenja, ki naj se nadaljuje
v našem vsakdanjem življenju.
p. Tarzicij

DOGODKI – OBVESTILA
● Velikonočni ponedeljek

Obhajamo ga kot praznik
in dela prost dan,
zato bodo maše samo
dopoldne: ob 8. in 10. uri.

● Volitve na belo nedeljo

Če želimo živeti v
svobodni in demokratični
državi si moramo izvoliti dobre in poštene voditelje. Zato je naša
dolžnost in pravica ,da se udeležimo volitev. To omogočimo tudi
starejšim, ki sami ne morejo na volišče.

● Florjanova nedelja

Upamo, da bomo letos lahko obhajali
Florjanovo nedeljo. Skupaj z gasilci se
bomo priporočili sv. Florjanu in se zahvalili
za požrtvovalno prostovoljno delo naših
gasilcev. Maša bo nas sam prvi maj ob 10.
uri.

● Vojna v Ukrajini

»Vojna ni po božji volji« je dejal papež Frančišek. To je človekovo
delo. Še vedno zbiramo darove za Ukrajino. Hvala sodelavkam ŽK,
da so pripravile lep bazar, vse kar zberemo pošljemo na Nadškofijsko
Karitas - za Ukrajino.
Tudi nabiralnik v Cerkvi bo še vedno aktiven.

● Verouk

Nadaljujemo v torek, 19. aprila. Potem, ko smo sneli maske je prav,
da tudi otroci prihajajo ob nedeljah v cerkev. Poleg prvoobhajancev
so dolžni sodelovati tudi kandidati za birmo. Razumemo, da so za
udeležbo pri maši odgovorni starši. Otroci pri verouku obljubijo, da
bodo prišli, potem pa drugič povedo, da mamica ni hotela, očka pa
nima časa. Nedelja je vendar za počitek, če hočemo biti sposobni za
delo čez teden.

● Zvonovi sv. Vida zvonijo

Hvala Bogu, da smo
zmogli v tem času corone
urediti zvonenje. Nismo
še imeli pogreba, da bi
preizkusili kako zvonovi
zvonijo pri pogrebu.
Zvonovi so sedaj v celoti
izplačani.
Še
enkrat
hvala vsem darovalcem,
donatorjem in botrom.
Zvonovi so naši. Vsem želim zdravja, da nam še dolgo ne bi zvonili.
Naj zvonijo prvič za velikonočno veselo oznanilo. Naj zvonijo krstom
in porokam in nas vabijo ob nedeljah k maši.

● Binkošti – srečanje ostarelih

Po dolgem času se bomo zopet srečali na Binkošti, 5. junija pri 10.
maši. Ker ne dobimo spiska se bodo vsi morali prijaviti. Vsem želimo
trdnega zdravja in naj vas spremlja božji blagoslov.
»Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se
bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer
so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki,
podobni plamenom, ki so se razdelili, in
nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili
napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so
govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal
izgovarjati.«
(Apd 2,2-4)
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