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Int. št.: 09/ 2021 ( dodatek k skupnim oznanilom

Tako kot v oznanilih župnij na področju Nove Gorice najdete potrebne spodbude
ali informacije, podobno naj bi v naprej pomagala tudi skupna spletna stran naših
župnij, ki nas bo podobno kot list oznanil, ki je prostorsko omejen, vodila k branju
vsebin, ki jih ni malo; lahko nas bo tudi bolj duhovno oblikovala in opozarjala na
dogajanje, ki je v veliko primerih skupno vsem našim župnijam .
Tako kot doslej v tiskani obliki oznanil, bodo mašni nameni objavljeni za vse
župnije tudi na skupni spletni strani in le izjemoma na župnijski spletni strani.
Birmanski kandidati ponovno objavljam vabilo:

BIRMANSKI KANDIDATI IN STARŠI V
ŽUPNIJI SOLKAN! »IZPIT« =
POGOVOR SKUPAJ Z VAMI IN ENIM OD
STARŠEV OB VSEBINI NALOG IN
VPRAŠANJ

Kdor ni uspel do konca počitnic opraviti kot je
navedeno na levi strani, »izpita« ki je pogovor enega od
staršev, birmanskega kandidata in župnika, naj se
dogovori do 15. marca. Tudi v nedeljo 28.02 po večerni
maši je še priložnost za 5 kandidatov s starši.
Prednostno vabljeni k večerni maši, tudi med tednom!

SPREJETI BOŽJI NAČRT
Abrahamova odločitev, ki skupaj s svojim sinom napoten na goro v pokrajini Morija (kot beremo
pri bogoslužju na 2.postno nedeljo - 1 Mz 22 poglavje v izbranih vrsticah) je pretresljiva, ker
upošteva Božjo voljo in odstopa od svojega načrta (za vsako ceno ohraniti otroka in s težkim
srcem sklene uresničiti, kar spozna za Božji načrt, čeprav v velikem trpljenju z bolečino v srcu, saj
se mu kot čuti, »ruši« vse kar ga je v življenju osrečevalo….
Ta svetopisemska pripoved me je spomnila na pričevanje staršev, ki sta trepetala in molila
za ozdravitev najmlajšega otroka. Starša sta imela najmlajšega otroka v bolnišnici, v zelo
kritičnem stanju (pričevanje povzemam po spominu). Mama zdravnica je poznala in spremljala
njegovo bolezen. Starša sta mu bila blizu, ga obiskovala, delala, upala, molila in prosila za njegovo
zdravje, vendar se je stanje poslabšalo in intenzivna oskrba ni dajala več utemeljenega upanja na
ozdravitev. Po spremljanju odpovedovanja odločilnih življenjskih funkcij- tudi ob navzočnosti mame
zdravnice, ki jo je dogajanje še bolj zaskrbljevalo , se je bilo potrebno pripraviti in sprejeti
…odhod, smrt sina. Sama mama - kot pripoveduje,- je v teh trenutkih molila: (po spominu
navajam) Gospod, če ti tako hočeš in ga kličeš, sprejemam naj odide v tvoj mir … Po tej notranji
odločitvi o izpuščanju še zadnjega upanja, a se je stanje čudežno spremenilo … kar so
potrjevali tudi aparati o delovanju srca, ledvic, pljuč. Ko je mama svojega otroka- podobno kot
Abraham na gori- že izročala in sprejela stanje, se je odprlo novo poglavje in sčasoma tudi
popolna ozdravitev, ki je pomagala pri poglobitvi vere v družini.
Tudi časi v katerih smo, so polni negotovosti in doživljamo vedno nova presenečenja. Smo
pripravljeni sprejeti Božji predlog, ki ga morda jasno niti ne poznamo? Mislimo, da je edina pot do
nepredvidljivega veselja to, kar nosimo v svoji glavi- kot tudi rečemo – svojeglavo, ne da bi iskali
pot, ki se nam kaže kot Božji načrt.

