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Povabilo vsemu Božjemu ljudstvu k molitvi in postu
Papež je napisal pismo Božjemu
ljudstvu, v katerem se je ustavil ob
različnih posledicah, ki so jih povzročile spolne zlorabe s strani duhovnikov. Frančišek je izrazil solidarnost z
žrtvami. Rane nikoli ne zastarajo in
ne izginejo, je zapisal ter pozval k ničelni toleranci do storilcev, ostri
obsodbi grozodejstev in izkoreninjanju te kulture smrti.
Celotno Božje ljudstvo je povabil k postu in molitvi. Pismo je objavil nekaj
dni po poročilu iz Pensilvanije in pred obiskom Irske.
»Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli.« S tem citatom iz Pavlovega pisma
Korinčanom papež začenja tri strani dolgo pismo Božjemu ljudstvu in pojasnjuje, zakaj mora celotno Božje ljudstvo zaradi spolnih zlorab duhovnikov vstopiti v spokorno molitev in post.
Sveti oče priznava, da se Cerkev ni pravočasno odzvala in priznala težo škode, ki so jih zlorabe povzročile v številnih življenjih. »Zanemarili in zapustili smo
male« ... »pritožbe žrtev se je zelo dolgo časa ignoriralo, skrivalo ali utišalo«, je
zapisal sveti oče in dodal, da »“reči ne zlorabam” pomeni z vso močjo reči “ne
klerikalizmu”.« Ravno klerikalizem je pripomogel k številnim zlorabam. Edini
način, s katerim lahko odgovorimo na to zlo, pa je po njegovih besedah ta, da
ga živimo kot nalogo, v katero se mora vključiti celotno Božje ljudstvo. Ni si
mogoče zamišljati sprememb v Cerkvi, če v to niso aktivno vključeni vsi člani
Božjega ljudstva.

Če pogledamo nazaj, ne bo nikoli dovolj prošenj za odpuščanje in prizadevanj za popravo škode. Če gledamo v prihodnost, je treba vsa prizadevanja usmeriti v ustvarjanje kulture, ki bo sposobna preprečiti takšne zlorabe in tudi
njihovo prikrivanje.
Danes smo kot Božje ljudstvo poklicani, da nase vzamemo bolečino bratov,
ki so ranjeni v mesu in duši. Če je bilo v preteklosti dejanje opustitve oblika odgovora, danes želimo – tako papež –, da solidarnost postane način delovanja v
sedanjosti in prihodnosti. Pri tem omenja številne dejavnosti za zaščito otrok. A
poleg tega je po Frančiškovih besedah nujno, da se vsak krščeni na tem področju čuti vključenega v spremembe v Cerkvi in družbi. Zato Božje ljudstvo vabi k molitvi in postu. Prositi moramo za odpuščanje za lastne grehe in grehe
drugih. Pokora in molitev pa nam bosta tudi pomagali, da bomo odprli oči za trpljenje drugih.

Nadškofovo pismo
Spoštovani starši, učitelji in učenci!
Dragi učenci! Ob začetku novega
šolskega leta vam želim vse dobro.
Morda boste v prvih dneh res nekoliko pogrešali počitniško sproščenost,
a kmalu se boste lahko začeli veseliti
uspehov, ki jih boste doživljali ob novih spoznanjih, novih prijateljstvih,
predvsem pa ob vedno jasnejšem zavedanju, kako se z vsako novo nalogo, z vsako novo knjigo, širijo vaša obzorja, raste vaše znanje in se poglablja vaše razumevanje sebe in sveta
okoli vas. Spodbujam vas, da se ne
uči samo vaša glava, ampak da to,
kar vam bo povedano, vedno presoja
tudi srce. Učite se vedno bolj spoznavati, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je
pošteno in kaj je krivično, kaj gradi in
kaj podira. Zato vam priporočam, da
se o vsem naučenem pogovarjate s
svojimi starši, ki vas imajo radi in vam
bodo prav zaradi tega pomagali rasti.
Dragi učitelji! Čeprav so že stari
latinci sestavili pregovor, da kogar bogovi sovražijo, ga naredijo za učitelja,
je vendar vaš poklic eden najlepših

na svetu in zahvaljujem se vam, da
ste se zanj odločili in ga opravljate.
Res je, da je danes veliko govorjenja
o pomanjkljivostih, napakah in stranpoteh našega izobraževalnega sistema, vendar vi niste izobraževalni sistem. Vi bodite za učence, ki so vam
zaupani, avtoriteta. Pa ne toliko avtoriteta v današnjem pomenu besede,
kjer gre za veljavo, moč in vpliv. Prevečkrat se to lahko sprevrže v spopad
za veljavo, moč in vpliv. Bolj bodite
avtoriteta v etimološkem pomenu:
tisti, ki uči, ki piše; torej tisti, ki svoje
znanje in svoje poglede piše v duha
učencev. Ali še bolje, bodite avtoriteta
v smislu tistega, kar pomaga rasti.

Dragi starši! Vaša razpetost se bo
z novim šolskim letom še povečala.
Nič več samo služba in dom, ampak
še toliko drugih dejavnosti, s katerimi
boste skušali svojim otrokom dati kar
največ za življenje. Vem, da danes
nekaj velja tisti, ki ima čim več dejavnosti. To hlastanje po količini se je
preselilo tudi v našo skrb za vzgojo in
izobraževanje otrok. Čim več krožkov,
čim več dejavnosti, da nam ne bo kdo
očital, da nismo dovolj poskrbeli zanje. Drage mame, dragi očetje, otrokom ne morete nikoli dati nič večjega,
kot da jim dajete sami sebe. Nikoli
naj ne dobijo občutka, da so pomembne njihove dejavnosti ali njihovi

uspehi, ne pa oni sami. Naj vedno
čutijo, da jih imate radi zaradi njih
samih in ne zaradi njihovih dosežkov.
Tudi na govorilnih urah in roditeljskih
sestankih naj bo to v ospredju: kako
je z otrokom, kaj doživlja in kaj potrebuje, ne pa, kakšne ocene je dosegel. Skrb za otroka in ne za njegove
ocene naj bo središče sodelovanja
med vami in učitelji.
Vsem vam, učencem, učiteljem in
staršem, želim, da bi se v novem šolskem letu predvsem veselili drug drugega, da se boste lahko tudi skupaj
veselili napredka. Vsem želim Božjega blagoslova in Marijinega varstva.
Stanislav Zore, nadškof

Gospod, hvala ...
Gospod, hvala ti za dneve, ki
sem jih preživel sredi tvojega stvarstva in občudoval tvojo veličino,
tvojo lepoto ... ali še bolje, predvsem lepoto vsakega človeka, ki
sem ga srečal, saj sem v njem
srečal Tebe. Hvala ti za to, da sem
si v počitku lahko nabral novih moči
za služenje Tebi, In hvala za vse
brate in sestre ...

Gospod, hvala ti tudi za dneve, ki
sem jih preživel v šoli življenja v skupnosti v Loppianu pri Firencah, z brati:
Gustavom iz Argentine, Blasem iz
Španije, Tonetom iz Slovenije, Egidiem in Maurom iz Italije in Antoniom iz
Brazilije ter mnogimi drugimi. Dal si
mi nova spoznanja, kako omogočiti
Tebi, da boš navzoč med nami tudi v
vsakdanjem življenju. Hvala ...

Prijava h katehezi Dobrega pastirja
Kateheza Dobrega pastirja za 5- in 6-letne otroke bo vsak ponedeljek ob
16.45 pri sestrah v samostanu. Začeli bomo 1. oktobra. Vabljeni k vpisu ...

Koledar za september 2018
5. 9. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
7. 9. prvi petek, dan, ko prejmemo mi in bolni po domovih zakramenta svete
spovedi in obhajila;
8. 9. sobota, praznik Marijinega rojstva, mali šmaren, ob 10.00 maša za
duhovne poklice na Brezjah; maša ob 10.00 tudi pri nas;
9. 9. nedelja, nabirka za Zavod sv. Stanislava, v katerem je več šol in ustanov;
10. 9. ponedeljek, začetek verouka;
12. 9. sreda, ob 19.00 srečanje za starše birmancev v učilnici v župnišču;
15. 9. sobota, Stična 2019, srečanje mladih iz vse Slovenije;
16. 9. katehetska nedelja, ob 9.00 maša ob začetku veroučnega leta in
blagoslov šolskih predmetov, to pomeni blagoslov otrok, staršev in
vzgojiteljev;
21. 9. petek, mednarodni dan miru: od 18.00 do 18.15 bodo zvonili vsi zvonovi
po Sloveniji kot vabilo, da bi si povsod prizadevali za mir;
23. 9. Slomškova nedelja in ekumenski dan.
1. 10. ponedeljek, ob 16.45 prva ura kateheze Dobrega pastirja pri sestrah v
atriju;
7. 10. nedelja, ob 9.00 maša in srečanje starejših in bolnih,
maševal bo gospod Rojc;
21. 10. nedelja, k sveti birmi bo šlo osem mladih.

Katehetsko-pastoralna šola
V 9. številki Ognjišča sem bral zelo zanimiv pogovor z uršulinko s. Tatjano
Car, ki zdaj živi pri Svetem Duhu v Škofji Loki in vodi Katehetsko-pastoralno
šolo v naši škofiji.
To šolo obiskujejo dijaki, študentje, zaposleni in tudi upokojenci, ki želijo utrditi versko znanje in ga poglobiti. »To versko izobraževanje je primerno za vsakogar, saj so na njem predstavljene osnove naše vere,« je prepričana s. Tatjana. Vse vabi na informativni dan, ki lahko postane življenjska prelomnica: »Dostopna je vsem, ker program poteka v vseh škofijah: nizka šolnina, kvalitetni
predavatelji, srečanje novih prijateljev, poglobitev vere, spoznavanje osnov
teologije in pridobivanje praktičnih veščin za izvajanje kateheze.«
Vabljeni k vpisu ...
Svete maše: delavnik 18.00, nedelja 9.00, 10.30 in 18.00.
Pisarna: ponedeljek, torek, četrtek in petek 10.00–11.00, petek 16.00–17.00.
Župnijska karitas: torek 16.30–17.30, pogovor o težavah: ponedeljek 10.30.
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