
UPORABI IN ODVRZI
Papež Frančišek je v eni od avdienc molil: »Oče obvaruj nas pred 
kulturo posvetnosti. Je kultura Uporabi in odvrzi, glede na korist«. 
Kulturo brez zvestobe zasledimo v vsakdanjem življenju. Najbolj je 
razširjena nezvestoba v zakonu, nezvestoba poklicu, nezvestoba 
obrtnikov, ko vse obljubijo pa se ne držijo. Vse nezvestobe imajo 
danes korene že pri otrocih, ki na Fb najdejo prijatelje in jih kar hitro 
zamenjujejo.
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Je kultrura, ki ne pozna zvestobe, ker se spreminja glede na 
okoliščine, poganja glede vsega. To je posvetna kultura, kultura 
posvetnosti. Henri de Lubac pravi da je duhovna posvetnost največje 
zlo, ki se lahko zgodi cerkvi. Papež še pravi, da posvetnost ni nič 
površinskega. Ima globoke korenine, se kameleonsko spreminja 
glede na okoliščine, a osnova je ista, je ponudba življenja, ki pride od 
vsepovsod.

Če ste na tleh, pustite, da vas ohrabrijo te misli.
Frančišek je zapustil bogato življenje, da bi služil Bogu, zato je poznal 
skušnjave in težave tega sveta. Njegov zgled nas opogumlja, naj 
živimo bolj preprosto in na prvo mesto postavim Boga. Tako bo naše 
življenje postalo bolj umirjeno in bo dobilo novi smisel.

Kaj pa je z nami naredil koronavirus?
Tistim, ki je vanje dahnil so skoraj ali za vedno izgubili dih. Veliko jih 
je osamil in razdelil. Namesto, da bi se ljudje poglobili in se ukvarjali z 
resnimi vprašanji, ne sluteč kakšen bo epilog vsega kar bo še  prišlo. 
Spomnimo se na začetek epidemije: vse je molilo. Pa zdaj? Ko bo po 
nas, takrat ne bomo mogli moliti.

V oktobru je čas, da vzamemo v roke rožni venec.
V najbolj usodnih trenutkih se je Marija 
prikazala. Njeno sporočilo je vedno bilo 
molite rožni venec. Kdaj in kako ga 
naj molimo?
- V nedeljo pridemo malo prej k maši in 

molimo z občestvom,
- Kadar gremo v službo, vsaj kakšno 

desetko,
- Najdragocenejša molitev je skupna 

molitev, namesto reklam na TV. Se 
da, zatrjujejo tisti, ki so to poskusili

- Če ne veste zakaj moliti, se vsakokrat  pred molitvijo povežite z eno 
osebo. Naj vam bo lep mesec oktober.

- Birmanci, letos je poslednja priložnost da se naučite moliti rožni venec.

                                                               p. Tarzicij Kolenko



DOGODKI – OBVESTILA
 ● Marija Kolenko
Zvesto je Bogu služila in bratom minoritom: 7 let pri sv. Trojici, na 
Ptujski Gori 44 let in 14 let na Vidmu. Preprosto bi lahko rekli, da 
se je »znucala« do zadnjih moči: Urejamo, kje bo preživela svoja 
zadnja leta. Upam, da še bo nekaj časa smela ostati v svoji sobi na 
Vidmu. Rada je šla vsak dan k maši in je vedno rada molila rožni 
venec. Zelo srečno se je počutila pri FD in Karitas. Za vse HVALA. 
Ob priliki pa bomo izrekli zahvalo.
 ● Rozika Murko
je zaenkrat prevzela kuhinjo pri videmskih patrih. Bog ji daj zdravja 
in dobrega počutja. Upamo, da bodo tudi v bodoče dobre žene 
rade pomagale, ko bo treba.
 ● Naš vrt - največje veselje naše Micke
Morali ga bomo nekoliko zmanjšati zato ga damo en del v brezplačni 
najem. Zemlja je dobra, tudi namakanje bo zagotovljeno. Upamo, 
da bodo dobri farani še naprej radi pomagali. Čakamo prijave.
 ● Zvonovi - čakajo
Če bi ne bilo korone, bi zdaj že zvonili. Upamo, da bo do tega 
prišlo. Ko bomo dobili informacije kako je z livarno, se  bo sestal  
ŽPS, da določimo termin, ker nadškof tudi mora uskladiti termine. 
Prav je da prinesemo svoj prispevek, kajti če bo denar zagotovljen 
takrat lahko zvonove naročimo.
 ● Župnijska Karitas
bo v torek 6. oktobra po večerni maši.
 ● Franiškovo
Na praznik sv. Frančiška smo se pripravljali z 
tridnevnico. V soboto na predvečer praznika 
smo imeli zaobljube s. Renate Štumberger, ostali 
bratje in sestre smo obnovili zaobljubo živeti 
evnangelij po sv. Frančišku. Imamo tudi novega 
kandidata. Pred njim je leto pripravništva, nato 
še sledi leto noviciata. Upamo, da se nam bo še 
kdo pridružil, saj je lepo biti Frančiškov.



 ● Duhovna obnova za FD.
Če nam ne bo korona onemogočila bomo 18. oktobra imeli dan 
duhovnosti v Olimju. Odhod bo ob 7.30 uri – točno. Dan prijave je 
do 15. oktobra.
 ● Dan duhovnosti za zakonski skupini v Piranu
Če bo božja volja bomo družine zakonskih skupin imele duhovni 
vikend od 23. do 25. oktobra v Piranu. Spored bo dostavljen 
pravočasno.
 ● Verouk
Z veroukom smo začeli in je že v polnem teku. Starše lepo prosimo, 
da poravnajo za delovne zvezke in katekizme (če še niso). Kot vsak 
račun, moramo tudi tega poravnati v zakonitem času. Najboljše je 
čim prej.
Otroke, zlasti v nižjih razredih prosimo, da se vključijo v dejavnosti 
in sicer:
 - Frančiškove otroke - to je skupina, ki se navdušuje živeti v 

preprostosti, veselju in ustvarjalnosti, da bi izžarevali veselo 
otroškost. Srečanja imajo vsako drugo soboto od 10. do 12. ure.

 - Ministrantska skupina - za dečke in deklice. Najbolj impozantna 
je vloga otroka, strežba pri oltarju pri sv. maši. Poleg ministriranja 
imajo mesečna srečanja s kratko katehezo, igrami in izleti. Svojo 
pridnost navadno točkujejo. Uvedli bomo akcijo ministrant mesca,  
ki bo objavljena v Župnijskem listu.

Prispevek za ogrevanje in katehistinjo. Kakor vrsto let je 
prispevek tudi letos 20€. Nekateri otroci so poravnali, mnogi pa še 
ne. Mnogo je faranov, ki vidijo, da je v cerkvi vedno manj dohodkov. 
Hvala.
 ● Spomini za rajne
Praznik vseh Svetih je letos v nedeljo. Ne vemo kako bo na 
pokopališču. Če zaradi koronevirusa ne bo na pokopališču bomo 
spomine molili pri mašah v cerkvi. Pravočasno prinesite ovojnice 
z napisanimi imeni in darom. Radi pridite k mašam za rajne. "S 
kakšno mero merite …"
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