ROŽNIK 1. do 21. junij 2020
Cerkev v Sloveniji je še prej kot šola zaprla veroučne učilnice in pred drugimi ustanovami
opustila javne shode, kar je pomenilo, predvsem konec skupnih bogoslužij. Škofje so iz Italije
dobivali informacije iz prve roke. Zato so se zavedali resnosti epidemije. Sedaj pa bi bilo
nerazumno, če bi popuščali ali zavlačevali pri ponovni obuditvi verskega življenja. Še kako ga
potrebujemo, če verjamemo, da je osebna vera temelj naših odločitev in dejanj ter medsebojnih
odnosov. Prav binkoštni praznik je slava Božji Ljubezni, ki v nas prebuja vse dobro in lepo. Prve
krščanske skupnosti je ustvarjal Sveti Duh. Bile so tako prepoznavne, da so ljudje od zunaj
preprosto želeli biti zraven.
Tudi danes isti Sveti Duh vodi svojo Cerkev in ji
pomaga, kot na začetku, da pogumno zaživi in
pričuje. Pretiran strah pred okužbo v cerkvi ali
komodnost v spremljanju bogoslužij s kavča, pa je
lahko resen pokazatelj šibkosti ali krize vere.
Pogum, dragi brat, draga sestra v Kristusu! Bog je
bil in bo z nami tudi v teh težkih časih. Tako kot je
vedno z vsakim trpečim človekom. Sedaj, ko ni več
zadržkov, pa le pridimo skupaj. Lažje in lepše nam
bo.

Epidemija je pustila različne posledice. Žal, se v naši družbi, ne le v politiki, kaže preveč nestrpnosti in
prezira, premalo pa hvaležnosti in veselja.
Naši župniji pa je korona kriza na materialnem področju prinesla nekatere pridobitve, ki nam bodo
ne le v trajen spomin, ampak tudi spodbuda in pomoč pri lepoti bogoslužij.
Popolnoma nova iz enega kosa oreha narejena oltarna miza, ki bo od letošnjega žegnanja v spodnji
Dragi bogatila cerkev sv. Tomaža, je na ogled v preddverju župnijske cerkve. Umetniško rezbarsko
delo je iz pod rok Jožeta Trontlja, ki je avtor tudi ostalih mojstrovin v naši cerkvi in kapeli. V
podstavku so upodobljeni: sv. Terezija iz Kalkute, bl. Anton. M. Slomšek, bl. Lojze Grozde in božji
služabnik Friderik Baraga. V delu je tudi ambon pri sedežu. Ta bo nadomestil sedanje plastično
stojalo. Več o teh darovih pa takrat, ko jih bomo blagoslovili in izročili v uporabo.
V prihodnjih dneh bodo mojstri orglarske
delavnice Škrabl z računalniki opremili še naše
orgle in nov igralnik, ki bo v prezbiterju cerkve, na
levi pod božično sliko. Praksa bo pokazala, kako
nam bo ta novost približala naše čudovite orgle, ki
so tudi sicer očiščene in piščali spolirane. Te bodo
zaradi digitalne podpore sedaj lahko dale še več
od sebe z različnimi kombinacijami registriranja,
igralnik si bo lahko zapomnil zaigrane pesmi, ki jih
bo moč nato poljubno ponoviti samo s pritiskom
na gumb in orgle bodo zaigrale same. Predvsem
pa bo položaj igralnika spodbuda tako za ljudsko petje, kot za »družinske maše« ali podpora
otroškemu ali drugemu zboru ali kateri koli glasbeni zasedbi. Seveda bo sedaj tudi več možnosti za
izvedbo kakšnega glasbenega koncerta. Tudi o tem več, ko bo novost med nami in v uporabi.
Kdo bo vse te nove dobrine plačal? Res gre za dokaj velike zneske, ki bi si jih, ob našem običajnem
župnijskem poslovanju, težko kdaj sami privoščili.
Epidemija, ki nas je vse spomnila na našo minljivost, je očeta župnije msgr. g. Jožeta še bolj nagnila k
odločitvi, da svoji župniji priskrbi še nekaj dobrin, ki so skoraj večne. Sadovi njegove ljubezni do
lepega bogoslužja so tudi nov oltar, ambon in nadgrajene orgle z dodatnim igralnikom. Kot že
tolikokrat v preteklosti, je tudi sedaj združil ljubezen do župnije z menedžerskimi sposobnostmi in
tudi darom lastne dediščine. Zaradi postopnega vračanja v običajno župnijsko življenje in drugih
okoliščin, bomo tako postopoma tudi odkrivali pomen teh dobrin. Ob blagoslovu posameznih
pridobitev, pa se očetu župnije tudi še zahvalimo.
G. Jožetu pa želim, v svojem in vašem menu, da bi se vsak na svoj način kar najbolje pripravili in
tudi obhajali njegovo zlato mašo, ki bo čez dve leti.

KRSTNE NEDELJE: 28. junij in 16. avgust, 2020.

verouk za prvoobhajance

PO

1. 6. Marija, Mati Cerkve

TO

2. 6. Marcelin in Peter

19.00 pok. Zaletel

16.30: Sožitje

3. 6. Karel Lwanga

19.00 v čast sv. Jožefu

verouk po urniku

ČE

4. 6. Kvirin

19.00 Ana in Miha Kocjančič

20.00: Biblična skupina

PE

5. 6. Bonifacij, PRVI PETEK 19.00

SO

6. 6. Norbert

NE

7. 6.

SR

NEDELJA SVETE
TROJICE

PO

8. 6. Medard

TO

9. 6. Primož in Felicijan

SR 10. 6. Bogumil Poljski
ČE 11. 6.

SVETO REŠNJE
TELO IN KRI

/

Ciril Maver, 30. dan

večerno bdenje z Jezusom

19.00 Marija Kastelic
8.00

Alojz Černivec

Slomškovo bralno priznanje

10.00 živi in pokojni farani
20.00: Jožefine

/

19.00 pok. Omahen

19.30: Župnijska karitas

19.00 Marija Ozimek

20.00: starši birmancev

19.00 za ozdravitev notranjih ran
Po sv. maši procesija okrog cerkve z blagoslovi na vse strani neba.

PE 12. 6. Eskil

19.00 Tončka Ilar

SO 13. 6. Anton Padovanski

19.00 Janez Kastelic

NE 14. 6.

11. nedelja

8.00

med letom

10.00 Ciril Maver

sv. maša v naravi in piknik
prve zakonske skupine

živi in pokojni farani

/

PO 15. 6. Vid
TO 16. 6. Beno

19.00 Ciril Maver

SR 17. 6. Rajner

19.00 za zdravje

ČE 18. 6. Marko in Marcelijan 19.00

Sklepna seja ŽPS
TRIDNEVNICA PRED
PRAZNIKOM PRVEGA SV.
OBHAJILA

Srečko Belcl, 30. dan

PE 19. 6. Srce Jezusovo

19.00 Alojz Brčan

PRVA SV. SPOVED

SO 20. 6. Marijino

10.00 za vse prvoobhajance

PRAZNIK PRVEGA

15.00 za ozdravitev notranjih ran

SV. OBHAJILA

brezmadežno
srce
NE 21. 6.

12. nedelja

8.00

med letom

10.00 živi in pokojni farani

Albin in Alojzija Tomšič

Čiščenje in krašenje cerkve:
• 13. junij: starši prvoobhajancev
• 20. in 27 junij: Livarska ulica; Ulica Viktorja Koleša in Trubarjeva ulica
• 4 in 11. julij: Ulica 6. junija
Zaključek verouka: Tako kot v šoli, bomo tudi pri verouku imeli še nekaj srečanj v
juniju, da veroučno leto vsaj sklenemo skupaj. Ure bodo namenjene odmevom na
epidemijo in popotnici za počitnice, kamor spada tudi zakrament sv. spovedi.
Večinoma bosta le dve srečanji na razred. Poskrbljeno bo za vsa zdravstvena
priporočila, saj so skupine majhne, prostori pa veliki ali pa bodo srečanja potekala
kar zunaj.
1. razred: četrtek ob 17.30 do 18.30 ! 2. razred (prvoobhajanci): ponedeljek in sreda ob 16.15 in 17.30
3. razred: KDP četrtek ob 15.45 - klasična ura: sreda ob 17.00
4. razred: KDP četrtek ob 15.45 - klasična ura: sreda ob 16.00
5. razred: KDP četrtek ob 14.30 - klasična ura: četrtek ob 15.00
6. razred: KDP četrtek ob 14.30 - klasična ura: sreda ob 15.00

7. razred: birmanski
pripravniki: četrtek ob 15.45
8. razred: birmanski
pripravniki: četrtek ob 17.00

Mogoče pa po skupinah uspe tudi kakšno skupno romanje.

Vse se je nekoč že zgodilo (»korona spomin«)
V drugi polovici 16. stol. so Kranjsko ogrožali kuga, kmečki upori in lakota. Pisatelj Ivan Zorec je v povesti
Stiški tlačan zapisal: »Leta 1573 je bilo pri nas kaj hudo. Velika lakota je ječala po vsej deželi. Tlačani so
mulili travo in si jo kuhali, za peko kruha pa mleli posušene sladke koreninice, drobnice, lesnike in
drevesno skorjo - še bog, da je bilo dobiti kaj takega. Ljudje so kakor muhe v jeseni cepali od lakote,
bolezni in vsega hudega. Samo v šentviški župniji (kamor so tedaj spadale tudi naše vasi) jih je tisto leto
umrlo čez dva tisoč, čeprav je stiški samostan pomagal s hrano in zdravili.«
Valči
Gospod, vem,
da ne boš zapustil tistih, ki te iščejo,
niti ne boš razočaral tistih,
ki vate zaupajo.
(sv. John Henry Newman)

BDENJE Z JEZUSOM na prvi petek, 5. junija 2020
JohninHenry
• ob 19.00 sv.(sv.
maša
nato Newman)
skupno čaščenje v molitveni uri
• ob 20.15 slavilna ura čaščenja ob petju in molitvi v zahvalo za dobro prestano preizkušnjo epidemije,
za prvoobhajance in njihove družine, za mir v naši domovini
• od 21.15 do 22.00 adoracija v tihoti

