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Cerkveni dokument (CD
št.162 -2020) je »NAVODILO«
+Špacapan Pavel in Cecilija K. (za) »PASTORALNO
SPREOBRNENJE župnijske
Skupna župnijska maša za žive in +
- Adoracija –molitev pred Najsvetejšim

+ Ivan Jurkas
+ Komel Ludvik
+France Gorjan;druž.Vechiet
+Ana Hvalič (osmina)
- po maši adoracija - molitev rožnega v.

+ Elvira
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za srečen porod (J.S.)
Skupna župnijska maša za žive in +

18.30 -

- Adoracija –molitev pred Najsvetejšim
p.o.n.

19.00

int. štev.: 40/2020

skupnosti v službi
misijonskega poslanstva
Cerkve« Že v uvodu je rečeno
za župnijska občestva »naj
stopijo iz sebe in postanejo
orodja za prenovo, tudi
strukturno, ki bo osredinjena na
občestvenost in sodelovanje,
srečanje.

Hvala članom ŽGS za zavzeto
iskanje rešitve na terenu in
uresničeno popravilo strehe.
Občestvenost in sodelovanje je
prišla tudi v tem primeru do
izraza.
Na misijonsko nedeljo -18.okt.naš dar namenjen misijonom.
Sklep tedna za življenje naj
pusti v nas več veselja do
življenja s prošnjo, da bi v
medčloveških odnosih ne morila
»kultura smrti in odmetavanja«
Verouk. Birmanski kandidati! Ob spodbudi odraslih (staršev, botrov) napišite ali
narišite na list A4, v štiri kvadrate po eno značilnost ali poved, ki vas nagovarja v vsaki od
štirih katehez »Vstani, kliče te!« potem, ko ste jih pregledali. Na hrbtno stran pa: Ime in
priimek, poklic in župnijo vašega izbranega botra(e), tudi če še niste gotovi ali bo mogel
in hotel sprejeti to nalogo. Ostalo sledi! Prispevek v pripravi k delu po majhnih
skupinah, dajte v podpis tudi enemu od vaših staršev ali skrbnikov in prinesite k
verouku.
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INTERNET – ŠAH MAT ZA ČLOVEŠTVO
(Radio Ognjišče – 09.10.2020- T.Sadar )
»Zdi se kot da je svet ponorel. Vprašati se morate: "Je to normalno?"« Tako
se v najnovejšem dokumentarnem filmu »The social dilemma« slavnega
ponudnika Netflix sprašuje eden od mnogih strokovnjakov.
Film z naslovom »The social dilemma« ali v prostem prevodu; »Dilema družbenih medijev«, prinaša;
tako šokantne ugotovitve, kot tudi ključ do razumevanja situacije, v kateri se je znašel ves svet. Ob
razkritju študije univerze v Massachusettsu, da se neresnica prek spleta širi šestkrat hitreje kot
resnica, postane celo tako velik problem kot je koronavirus, prava malenkost. »Če se dva ne strinjata
glede tega, kaj je res ali da sploh obstaja resnica, smo opleli. To je temeljni problem. Če se ne
moremo strinjati kaj je resnica, potem ne moremo krmariti v nobenih težavah,« pravi v omenjenem
dokumentarcu Tristan Harris in ne bi mogel bolj zadeti bistva.
Tudi tisti, ki zgolj bežno spremlja medije, predvsem pa komentarje vladnih ukrepov v zvezi s
preprečevanjem okužb, ne more prezreti, koliko protislovij izrečejo posamezniki, med njimi tudi mnogi
izobraženi in inteligentni. V šolstvu so tedne in tedne besneli nad ukrepom obvezne nošnje mask,
zdaj, ko je ukrep odpravljen, pa so začeli besneti, zakaj je odpravljen. Vlada kriva, ker je virus vdrl v
domove starejših, vlada kriva, ker bolniki z virusom izrivajo druge bolnike iz postelj, vlada kriva, ker nam
krati svobodo...

Neresnica se širi
šestkrat hitreje
kot resnica!

Vlada nima oblasti nad virusom
in zdravniki ne želijo izbirati
med tem, katerega bolnika bodo
zavrnili, ampak želijo poskrbeti
za vse. Vsi smo odgovorni, vsak
po svoji pristojnosti, izključen ni
nihče. Vsak, ki v isti sapi benti
nad omejevanjem svobode in
hkrati zahteva da ga vlada zaščiti in mu zagotovi posteljo v bolnišnici, če jo bo potreboval, je v
nasprotju sam s seboj. Vlada ne more nikogar zaščititi, lahko izda odlok, na nas vseh pa je ali ga
bomo upoštevali. Tako tudi zdravnik ne more poskrbeti za vse, lahko naredi kar je v njegovi moči, toda
ko mu zmanjka postelj, sester in opreme, bo moral nekatere pustiti pred vrati.
Prej omenjeni film je, vsaj zame, prišel v trenutku, ko sem obupoval do te mere, da sem si
mnogo prepogosto začel zastavljati vprašanje iz naslova: »Kaj je vzrok temu, da je svet
ponorel?« Kako je mogoče, da se po objavi posebnega poziva, ki natančno opisuje
vihar nove kuge in pod katerega se je podpisalo 15 vrhunskih strokovnjakov naše
osrednje bolnišnice, ne streznijo vsi in vsakršnji dvomljivci v smiselnost ukrepov in še
naprej zagovarjajo smrtno nevarne nasvete, ki jih širijo šarlatani? Ne moti me, če drugače
razmišljajo, če smo si različni, nikakor pa ne morem sprejeti, da ob tako nedvoumnih
informacijah nekateri ne nehajo verjeti in širiti floskul in stavčnih domislic, ki z resnostjo
problema, s katerim se sooča ves svet, nima nič.

