Prispevek k medžupnijskim oznanilom
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Int. št.: 14/ 2021

Izredno pismo slovenskih škofov za Veliko noč 2021
(((delni navedek pisma) Dragi sobratje duhovniki, redovnice, redovniki, diakoni,
bogoslovci, dragi bratje in sestre! Letošnja Velika noč poteka tako kot lanska v
znamenju epidemije koronavirusa. Skozi vse leto smo upali, da se bodo razmere
izboljšale, pa se nam do zdaj to ni posrečilo. Uresničuje se Salomonov pregovor, ki pravi:
»Pričakovanje, ki se oddaljuje, stiska srce, upanje, ki prihaja, je drevo življenja«
(Prg 13,12). Tudi vsem, ki se vam ob misli na epidemijo zdi, da se vaše pričakovanje
oddaljuje, kličemo s piscem Pisma Hebrejcem: »Zato vzravnajte onemogle roke in
klecava kolena ter napravite za svoje noge ravna pota, da se to, kar šepa, ne bo izvinilo,
marveč bo ozdravelo!« (Heb 12,12-13).
VELIKA 10.00 župnijska m. za žive in +
K voščilu dodajam željo, o kateri
(maše – brez udeležbe ljudstva)
NOČ
smo se spraševali v razmišljanju preteklih 04.04.2020 -------- možnost za obhajilo tudi v
večernem času
oznanil, kako: Postati učenci! Učencem
smo podobni po preplašenosti,
P. 05.0418.00 +Jožef Drašček (kot osm.)
velikonočni
negotovosti, nemoči, zelo podobno
T. 06.04
18.00 + Vojko Remiaš
vzdušje je navzoče, kot sta čutila
S. 07.04
18.00 + Jug in +Peršič
Jezusova učenca po vseh vznemirljivih
Č.08.04
+ druž. Jug, Žabji k. 26
18.00
dogodkih Jezusove smrti in pričevanja
P.
09.04.
18.00
+Milojka Srebrnič Györfi
žena, na poti v Emavs.
S. 10.04. 18,00 + Jožef Kodrič (30.dan)
Pogovarjala sta se o vsem.
Začutila pa sta bližino in toplino,
BELA N. 10.00 župnijska m. za žive in +
posebno gorečnost, ko se jima je
11.04.2020
(brez udeležbe ljudstva)
pridružil popotnik, ki jima je »odpiral
-------- možnost za obhajilo tudi v
večernem času
oči« za vse kar se je zgodilo. Njegova
navzočnost v hiši kamor je po povabilu vstopil, je po »lomljenju kruha« potrdila
njegovo resničnost in njuno gotovost, da sta še tisto uro
šla in pripovedovala o vsem kar se je zgodilo in kako sta Jezusa prepoznala po
lomljenju kruha.
Spet smo pred izzivom, kako postati taki učenci, ki iz strahu pred … mnogimi
dogodki in ljudmi, ne ostanemo sami ampak, da povabimo Gospoda, naj vstopa v naše

življenje, kar želim vam in sebi zlasti pred nedeljo Božjega usmiljenja; naj ta čas
zaznamuje tudi rožni venec Božjega usmiljenja vaš župnik Jožko
G. škof Jurij je v svojem razmišljanje »Najstarejša umetnost« v Sporočilih
slovenskih škofij (4/2021) sklenil z dodatnim voščilom: «Veselo alelujo vsem, vsem
Tomažem: tistim pred belo nedeljo in tistim po beli nedelji. Aleluja pojmo vsi!

KRISTUS VSTAL JE IN ŽIVI!
«Vrnil se bom k Očetu« je naslov življenjepisa (Mohorjeva, Celje 1990), ki
ga je objavil zdaj že pokojni Franc Špelič. Med drugim piše tudi: « …Večkrat sem klečal
in kleče razmišljal, ne da bi molil. Moliti z obrazci (op.:preden se je spreobrnil) nisem znal.
Vsaka moja molitev je bila na novo sestavljena po občutku bolečine in nesreče ali pa
sreče in veselja…« Tudi molitev rožnega venca.
Rožni venec Božjega usmiljenja in devetdnevnica v čast Božjemu usmiljenju. Kako
ga molimo? Začetek: V imenu Očeta, Oče naš, Zdrava Marija, Verujem v
Boga ...Pri večjih jagodah rožnega venca:(namesto Oče naš):

Večni Oče, darujem Ti telo in kri, dušo in božanstvo, tvojega preljubega
Sina in našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za
grehe vsega sveta.
Pri manjših jagodah rožnega venca:(namesto Zdrava Marija) 10 krat:Po njegovem

prebridkem trpljenju, usmili se nas in vsega sveta.
Na koncu pete desetke 3 krat: Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni - usmili

se nas in vsega sveta.

Zajtrk na Veliko noč ob 8. uri zjutraj. Zvonenje naj nas spomni na skupno opravilo.
Veroučenci, ki imate veroučne knjige oz. delovne zvezke. Vsebina naj bo deležna
vašega branja ( zanimanja in učenja). Odgovori naj bodo vidni v dejanjih (molitev zjutraj
in zvečer, molitev kesanja po končanem dnevu za vse opustitve dobrega in za grešna
dejanja, misli in načrte. Vabilo k spovedi ni naletelo na posebno pozornost, »presta« - z
vprašanji iz postnega časa je pripomoček za izpraševanje vesti. Molitve molimo, tako
se nam jih ni treba učiti kot pesmico – recitacijo, ampak se učimo tako da molimo.
Če vam je preveč dolgočasna pokukajte še na spletno stran Slovenskega katehetskega
urada (SKU) (osnovnošolska kateheza, kateheza otrok in mladih, kateheza za odrasle).
Pobud ne manjka.
Naj vam povem staro zgodbico, ki poučuje otroke in odrasle: Vsi ki so bili
v zaporu so prejemali enako hrano. Uporabljati žlice, ki so imele zelo dolg ročaj s
katerim ni bilo mogoče nositi hrane v usta, ne da bi padala tudi na tla; v drugi skupini, pa
so z enakimi žlicami hranili na daleč drug drugega in s tem koristno uporabili vso
hrano, kar se je poznalo tudi pri njihovem zdravju.
Nauk te zgodbe: Ne vse doseči s svojimi omejenimi močmi, ko lahko v družini s
pomočjo drug drugemu, pomagamo do uspeha.

