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Je pred nami nov dan?
Še po mesecu dni ni moč zakriti žalosti in
prizadetosti Cerkve na Slovenskem, se pravi vseh
nas, ki se čutimo in smo Cerkev. Odstop naših dveh
metropolitov je razburkal javnost ...
Prav je, da se vrnemo k zanimivi in pomembni izjavi
nadškofov Stresa in Turnška. Še bolj kot izjava pa je
zgovorna in prepričljiva njuna drža. Prodorna učitelja sta
spregovorila bolj z življenjem kot z besedo in sta v usodnem
trenutku pokazala veličino pastirja, ki za dobro črede
zastavi življenje. Moža, ki stojita za dano besedo tudi v
tem, ko priznata del odgovornosti, ki je, hočeš nočeš,
padel nanju.
Leto vere je dodatni izziv za verne, naj skušamo vse
presojati v luči vere, ki raste in razsvetljuje sedanjost ter
postaja zvezda, ki kaže obzorja naše poti v času, ko človek še
posebej potrebuje svetlobo.
A velika, neizmerljiva bolečina ostaja. Bolečina, ki kot nesmisel
pritiska na naša dva metropolita in ne prizanaša celotni Cerkvi na
Slovenskem. Prepričan sem, da je prizadela tudi papeža Frančiška, ko je
sprejel njun odstop. Morda se je tako odločil tudi zato, ker ima zanj prednost
človek, posebej človek, ki živi na obrobju, in želi, da celotna Cerkev najde svojo
izbiro tam. Na tem obrobju danes ni samo mariborska nadškofija. Kdo med
nami ne ječi pod bremeni večjih ali manjših dolgov?! Posamezniki, podjetja,
občine, država ... Stiska, bolečina, tudi ta bolečina ima za vernega ime, je ose-

ba, ki se poistoveti z bolečino slehernega človeka: je Jezus na križu, ki ne zdrži
več in zavpije: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Mr 15,34).
Krik zapuščenosti, to njegovo notranje trpljenje, ta najtemnejša od vseh
noči, ta spačeni obraz, vrhunec vseh bolečin je Bog, ki doživlja svojo dramo,
Bog našega časa, Bog za naš čas. Bog, ki vase vsrkava nesmisel epohalne
noči, v katero se pogreza človeštvo. Cerkev pa je preveč povezana s
človeštvom, preveč “zanj”, da bi ji bilo v tej temi prizaneseno ... Vemo, da je
rešitev tu, v objemu križa. In prav ta resnica nas bo osvobodila.
V ljubezni do križanega in zapuščenega Jezusa najdemo moč, da ne
zbežimo od tega zla, od te ločitve, ampak vse to sprejmemo in použijemo in na
ta način prispevamo svoj delež k celjenju skeleče rane. Če nam v vsakem
trpljenju uspe srečati Njega, ga vzljubiti in se kakor Jezus na križu obrniti k
Očetu: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha« (Lk 23,46), bo noč prešla in
prepojila nas bo svetloba.
Res je, da včasih podvomimo, presojamo zgolj s človeškimi merili in
mislimo, da v evangeliju ni pravega odgovora, da evangelij ne reši vseh
človeških vprašanj. Pa ni tako. Pomislimo samo, da Jezus, ki v nas živi in
postane naša osebnost, gradi mostove. Kot udje istega, njegovega telesa
vsakdo izmed nas prinaša svoj delež na različna področja: v znanost,
umetnost, politiko, v obveščanje itd. Vpliv bo močnejši, če se povežemo, če
delamo skupaj z drugimi, zedinjeni v Kristusovem imenu. Iz tega se poraja
nekaj novega, nekaj, kar ne ostane le pri novih odnosih. Iz teh namreč že
vzhaja nova »vstajenjska kultura«: kultura Vstalega, kultura novega Človeka –
in v Njem kultura novega človeštva.
Slovenijo pretresa na številnih področjih. So to porodni ali smrtni krči? V
ozračju se že čuti nadih občestvenosti in bratstva. Verujemo, da je pred nami
nov dan!
(Iz članka Bojana Ravbarja v Novem svetu)

Nov center na Kongresnem trgu
V soboto, 7. septembra, bo na
Kongresnem trgu 14 odprt nov center
za evangelizacijo v Ljubljani, imenuje
se Živi na polno.
Slovesnost se bo pričela s sveto
mašo v uršulinski cerkvi ob 18.00,
nadaljevala pa z blagoslovom prostorov ter veselim druženjem.
V Centru bodo sodelovali Prenova
v Duhu, Zavod Božji otroci in Skupnost Emanuel. V njem bo tudi kapela.
Center bo odprt vsak delavnik od
9.00–19.00, ob petkih do 20.00. Na

voljo bo duhovna literatura, priložnost
za pogovor, obisk kapele.
Ob torkih in ob petkih bo organizirana molitev nad posamezniki, pogovor in spoved, vsako tretjo soboto v
mesecu pa molitev za osvobajanje.
Zavod Božji otroci bo nudil
pogovor, svetovanje staršem, ki so v
stiski zaradi nosečnosti, in tistim, ki
trpijo po splavu.
Skupnost Emanuel pa bo v Centru
prirejala razne dogodke za novo evangelizacijo.

Obnova Goršičevih orgel
Vsemu občestvu sporočam veselo
novico, da nam je Ministrstvo za kulturo odobrilo večino sredstev za obnovo naših orgel.
Vsi smo slišali, kako nerodno je bilo v zadnjih letih,
ko je zbor pel na koru in so
nekatere piščali začele same od sebe peti, ko je bil
register vključen, ker so
sapnice razpokane.
Mojster Brane Košir iz
Orglarske delavnice Maribor
je že začel preučevati orgle
in obnova bo kmalu stekla.
Omaro pa bo obnovil Restavratorski center iz Ljubljane, s katerim že več let zgledno sodelujemo. V
zadnjih letih nam je obnovil stopnice
pred cerkvijo in šest slik v cerkveni
ladji, že prej pa izvedel pomembna
dela, med katerimi je tudi obnova

glavnega oltarja.
Nekaj sredstev za obnovo pa mora

prispevati tudi župnija, zato bomo
imeli v letošnjem letu vsako prvo
nedeljo v mesecu nabirko za obnovo
orgel, vi pa si prizadevajte navdušiti
kakšnega donatorja. S skupnimi močmi bomo to veliko delo zmogli ...

Novo veroučno leto
Verouk začenjamo po že lani
utečenem urniku:
1. in 2. razred bo imel katehezo
Dobrega pastirja v atriju pri sestrah,
3. in 4. razred, ki je bil letos pri
obhajilu, bo poglabljal svojo vero,

6.-8. razred prav tako,
birmanci (9. razred in dva iz 1.
letnika) pa se bodo pripravljali na
birmo 20. oktobra in na globlje sodelovanje z župnijo po birmi.
Molímo za vse ...
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Koledar za september
1. 9. nedelja, pri deveti maši krst petega otroka;
2. 9. ponedeljek, začetek verouka;
4. 9. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
11. 9. sreda, ob 19.00 srečanje, sestanek za starše birmancev;
14. 9. sobota, molitev za duhovne poklice na Brezjah;
15. 9. nedelja, ob 9.00 maša ob začetku veroučnega leta; darovanje za stroške
verouka; - ob 14.15 binkoštna dvorana;
- ob 16.00 v župniji Kranj - Šmartin nedelja svetniških kandidatov;
18. 9. sreda, redovniški dan v Šentjerneju na Dolenjskem;
21. 9. sobota, v Stični srečanje mladih.

Napovedujemo
Maša za blagoslov ob začetku verouka bo letos v nedeljo, 15. septembra
ob 9.00. Prosili bomo za polnost
Svetega Duha, ki ga v današnjih časih
tako potrebujemo.
Otroci bodo k tej maši prinesli šolske
torbe in prejeli poseben blagoslov za
vsa prizadevanja v šoli in na drugih
področjih. Pri maši bomo imeli nabirko za stroške verouka: veliko nas
stane ogrevanje, nagrado pa dajemo
tudi tistim, ki verouk poučujejo.
Župnijski izlet – Prav to nedeljo, 15.
septembra, vas po deveti maši vse
vabim na izlet k sv. Jakobu nad sv.
Katarino. Z avtomobili se bomo
zapeljali do cerkve na sv. Katarini,
potem pa se peš podali do sv. Jakoba
(hoje je tri četrt ure). Tam bomo imeli
piknik. - Vse za na pot (pohodno
opremo, jedačo in pijačo) prinesite

(pripeljite!) že k maši. Z nami lahko
greste tudi tisti, ki nimate lastnega
prevoza.
Deški zbor – V okviru Kulturnega
društva Schellenburg bo letos začel
svoje delovanje prvi deški zbor v
Sloveniji. Vabljeni dečki od 6. leta
dalje in fantje, ki še niso mutirali.
Stična mladih – V soboto, 21.
septembra, je vsakoletno srečanje
mladih v Stični. Povabljeni so tudi
naši birmanci.
Birma 20. oktobra - Pri pol enajsti
maši na ta dan bodo po rokah škofa
Antona Jamnika naši birmanci prejeli
potrditev v veri.
V pripravi na to slovesnost se bomo
na sestanku zbrali tudi starši, in sicer
11. septembra 2013 ob 19.00 v
župnišču.

Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17.
Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30.
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