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MALI in VELIKI SRPAN, 12. julij – 15. avgust 2021
Sveti maši je pred cerkvijo svetega Jožefa
sledilo odkritje in blagoslov spominskega
obeležja, križa. Slavnostni govornik je bil
predsednik vlade Janez Janša. Dejal je, da
imamo Slovenci za seboj burno zgodovino. »V
tej zgodovini nismo nikoli nikogar napadli.
Največje zlo smo prizadejali sami sebi in te
rane še vedno zdravimo,« je povedal premier.

Povzetek slovesnosti, ki smo jo
imeli v nedeljo, 4. julija bi lahko
strnili v sporočilo, ki ga bo imel
pomnik za vse nas:
Nadškof Stanislav Zore blagoslovil
križ v spomin na prvo mašo za
slovenske vojake; premier Janez
Janša, molitev je pomagala.

»Takrat ni šlo le za to ali bomo preživeli kot
država, ampak ali bomo preživeli kot ljudje. In
ta molitev je pomagala. Takrat smo Slovenci
naredili korake, s katerimi smo želeli dobro,
nismo pa ob tem želeli nič slabega nikomur
drugemu,« je še dejal v nagovoru premier in
dodal: »V zadnjih 30 letih je Slovenija ravnala
v tej smeri. Da smo poizkušali delati dobro
zase in za druge. Tudi takrat, ko nam je bila na
ramena naložena odgovornost formalne skrbi
za druge narode, s katerimi danes delimo naša
življenja znotraj EU.

Nadškof Stanislav Zore je v pridigi
dejal, če Boga ni v srcu, potem ga ni
nikjer. Nebo ostaja prazno, zemlja
nevarna in ljudje nesrečni in obupani in
to so pred 30-iti leti z željo, da bi imeli
sveto mašo začutili tudi vojaki. Mašo je
za njih daroval duhovnik Jože Plut.
»Najbrž je bila ta sveta maša za
marsikoga od navzočih najgloblje
doživeta sveta maša. Pri tej maši niso
bili zato, da bi izpolnili »nedeljsko
dolžnost« in tudi ne, da bi izpolnili
cerkveno zapoved. Pri tej maši niso bili
zato, da bi pomirili svojo vest. Pri tej maši so bili zato, ker so potrebovali dotik nekoga, ki je večji
od vsega, večji tudi od naše smrti. Morda sicer ne ravno z njegovimi besedami, vsekakor pa z
nekim notranjim uvidom so takrat možje doživljali Jezusovo spodbudo, ki jo je dal apostolom po
zadnji večerji, ko jim je dejal: »To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko,
toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal« (Jn 16,33).«
Znamenje te Božje zmage nad svetom je prav križ. » To je protislovno znamenje. Križ je
naravnost pregovorno postal simbol trpljenja, preizkušnje, stiske. Obenem pa je za tiste, ki
verujejo, znamenje odrešenja in zmage. Na križu je namreč Kristus ohranil najvišje
dostojanstvo,« je povedal nadškof.
Malo za hec:

Pojdi na počitnice
Privošči si počitnice!

RAZLIKA – »Kakšna je razlika med
V zdravnikom in tatom?« – »Tat ve, kaj
njegovi stranki manjka.«

Tudi Bog ti jih privošči
in dobro »prenese«,
če malo pobegneš – v svobodo.

OKO – Kmet vpraša soseda: »Zakaj pa imaš
plavo oko?« – Kmet mu razloži: »Ko sem
molzel kravo, me je mahnila z repom, pa
sem ji opeko privezal na rep ...«

JADRNICE – Oče in sin na jezeru opazujeta
jadrnice. Sin se zagleda in vpraša: »Očka, zakaj
imajo vse jadrnice ženska imena?« – Očka:
»Ker imajo zelo drago opremo in jih je zelo
težko usmerjati.«

Iz srca ti privošči
sprostitev in počitek.
Pojdi na počitnice z Bogom,
pa se bodo v tem lepem času
obnovile in pomladile
vse moči tvojega življenja.
Phil Bosmans

Popravilo črnelske cerkve

91 let stara fotografija kaže na takratno stanje okoli cerkve sv. Marjete

Pred stoletji je bila cerkev sv. Marjete v Črnelem kraj, kamor so radi prihajali romarji in prosili svetnico za
zdravje in boljšo letino. Ker v cerkvi ni bilo dovolj prostora, so prizidali lopo in na levi strani cerkvenega
vhoda napravili oltarno mizo in prižnico. Leta 1930 je bila pod vodstvom župnika p. Benedikta okolica
cerkve deležna temeljite obnove. Utrdili so obzidje in podrli slavolok, ki je stal nad zgornjim vhodom.
Tedaj so tudi menili, da sta oltar in prižnica v lopi odveč. Toda, ko smo lani zaradi korone praznovali
žegnanje v zavetju cerkvene lope, smo ju pogrešali. Zapisano je tudi, koliko so leta 1941 prispevale
posamezne vasi za popravilo mežnarije. Večina kmetov je darovala les, Zamanova Marija s Škrjanč pa je
»dala najbolša smreka.« Prebivalci tistega dela Mleščevega, ki sodi danes pod Ivančno Gorico, so dali
denar: največ trgovec Rojc, gostilničar Kralj ter kmet Blatnik in sicer po 100 din.
Valči
Na Krištofovo nedeljo, 25.julija, bo darovanje za vozila, namenjena misijonarjem. Pobudo za to je dala
organizacija MIVA, akcija pa poteka pri nas pod geslom »Za vsak srečno prevožen kilometer en stotin«.
Vsekakor je vsakdo izmed nas iskreno povabljen, da po svojih močeh podpre to akcijo zbiranja sredstev za
najrazličnejša prevozna sredstva, namenjena našim misijonarjem.

