Prispevek k medžupnijskim oznanilom

ŽUPNIJA SOLKAN
15.ned. med letom.; 11.07.– 18.07.2021
Int.št.: 28/2021

KDO JE
ČLOVEK, KI
TELOVADI

viseč na križu pri

vhodu v vas? Tako je vprašal učenec osnovne šole v Malicornayu v
Franciji leta 2016 svojega profesorja Fauchera, ki je bil neveren; in ko je
skušal odgovoriti še na druga vprašanja: o prostih dneh pouka v velikem
tednu, Jezusu, ni imel ure verouka, ampak je hotel približati krščanstvo
kot zgodovinsko in kulturno dejstvo; zavedal se je, da je »nemogoče
učiti francosko zgodovino in slovstvo«, če otroci nimajo pojma o
krščanstvu. Toda akademija v Orleans-Toursu (pod katere oblast spada
omenjena šola) je dobila anonimno pismo, v katerem so učitelju očitali
verski prozelitizem (= pridobivanje za vero). Bil je sprva celo
suspendiran zaradi »mnogih in resnih kršitev temeljnih principov
nevtralnosti in laičnosti« (Slovenski čas - julij 2021-»Protirazumski boj
z vero« M.Sušnik)
Omenjeni članek, me je spomnil na dogodek pri nas, ko je dijakinja pri uri
slovenščine ob Cankarjevi črtici –»Sveto obhajilo«, čisto resno vprašala,
kaj pomeni beseda »obhajilo«, pri čemer se je večina

začela pritajeno nasmihati, muzati, ker je profesor njej, ki se kot otrok ni
srečala s skrivnostjo Jezusove navzočnosti v evharistiji, z vsem
spoštovanjem do
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odgovoriti, ne da bi
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in dostojnopredvsem pa verodostojno, kot vrstniki in verni, odgovoriti na
zastavljeno vprašanje.
Tudi to me navaja k drugačni pripravi na prvo sveto obhajilo, ki ne bo
zato, ker smo že določili datum (kot za birmo!!!) ampak ko se bodo
»za Jezusa ogrela srca« ne samo otrok, ampak tudi nas odraslih, kolikor
smo za to pripravljeni in hočemo in želimo vstopati v »skrivnost vere«.
Predstavljajmo si, kako bi odgovorili, če bi eden od otrok vprašal
(op.:po referendumu) kakšno vodo bomo pili ali čigava je tista
ABeCeda, ki se začenja z drugačnimi črkam in sicer: L G B T Q
Na pobudo pp.Frančiška bomo eno nedeljo v bližini goda sv. Joahima in Ane (starši
Device Marije) obhajali kot nedeljo starih staršev 25.07. ko obhajamo tudi Krištofovo nedeljo.
Priporočamo voznikom, da pripeljejo tudi stare in tiste, ki bi radi prišli k maši ob 10.00 v želji, za
varstvo na vseh naših poteh tudi v prometu.
Med počitnicami naj nas v cerkvi in doma povezuje molitev k angelom varuhom »Sveti angel
varuh …« v skrbi za telesno, duševno in duhovno zdravje občestva in naroda.
V bližnji prihodnosti god zavetnikov: Mohorja in Fortunata (12.7.): Kamila de Lellis – bolniških
strežnikov in 16.7. god Karmelske M.Božje (Karmen)

