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KDO BO REŠIL CERKEV?
Najprej se vprašajmo kdo danes ruši cerkev. Vsakdo bi verjetno našel
svoje odgovore:
- Trenutno koronavirus, ki nam je izpraznil cerkve na polovico,
posebej so se skoraj čisto odtujili otroci in mladina, ki so bodočnost
vsake družbe, tudi Cerkve. Takšnega stanja sploh ne pomni nihče.
Tudi med vojno ne.

- Odtujenost Kristusu in Cerkvi vernikov - kristjanov. Otrokom razložim:
če se mamica in oče ne pogovarjata, če imata tihe dneve ali tedne
se njuni odnosi in njuna ljubezen ohladijo, nastane praznina med
njima in je konec družinskega sožitja. Kako to preseči? Skleniti roke
in moliti, ker je molitev pogovor z Bogom, da se odpremo Bogu in
drug drugemu.
Kot v preteklosti so tudi danes ljudje, ki gradijo svoje življenje le
na materialnem in vse kar je duhovnega zatirajo, omalovažujejo in
preganjajo in so specialisti za sovražne govore in si zavestno trudijo
za razdor med ljudmi.
V globalnem svetu in tudi pri nas so lože, ki imajo za svoj program
zatirati vse kar je verskega z najbolj prefinjenimi metodami, kar jim
omogoča velik kapital. Razporejeni so v najvišjih državnih in tudi
cerkvenih ustanovah.
»Popravi mojo Cerkev«
Ko je sv. Frančišek Asiški
po
spreobrnenju
iskal
smer svojega življenja je v
cerkvici sv. Damijana molil
pred razpelom, slišal je
besede:«Frančišek,
pojdi
in popravi mojo cerkev«.
Misleč, da gre za skoraj
razrušeno
cerkvico
pri
Assisiju je hitro zbral svoje
tovariše in prijatelje in z golimi rokami začel obnavljati razpadajočo
cerkev. Ko bi naj bila cerkev za silo gotova začne razmišljati: "ali je
to kar Bog od mene pričakuje?" Kar naenkrat se mu je posvetilo: "ne,
Frančišek - sebe moram spremeniti, posnemati moram Jezusa, mu
biti v vsem podoben." Tako je začel največjo duhovno revolucijo v
srednjem veku in največ pripomogel k rasti Cerkve.
Kako naj danes Cerkev preživi?
Naša župnija?
Število nedeljnikov se je v nekaj leti prepolovilo. Otrok v preteklem
veroučnem letu skoraj ni bilo nič razen prvoobhajancev. Ministrantov
komaj za vzorec, mladina le pri zboru. Spovedovanja skorajda ni,
čeprav je res, da je korona virus preprečil možnost spovedovanja,

tudi duhovniki nismo bili dovolj zavzeti, razpoložljivi.
V matičnih knjigah je stanje sledeče: krstov 21, pogrebov 24, porok
NIČ. Veroučenci dokaj dobro obiskujejo verouk. Seveda je epidemija
naredila svoje. Ob začetku veroučnega leta bodo morali prinesti
veroučne knjižice, da jim vpišemo obisk v tem letu.
Kaj je upanje za življenje naše župnije.
• Osebna, poglobljena vera, ki jo poglobimo posebej pri sv. maši.
• Molitev, posebej družinska.
• Največje upanje Cerkve so skupine. Ker se v njih utrjuje vera in
se gradijo odnosi. Pri nas so žive naslednje skupine: Frančiškova
družina, kjer se res trudimo za poglobitev vere in odnosov; Župnijska
Karitas, ki soudejanja vero z deli ljubezni do bližnjega; Zakonske
skupine, kjer utrjujemo odnose v zakonu in delujemo aktivno v
župniji; pevski zbori, ki predvsem pomagajo narediti bogoslužje
lepo. Hvala. Biblična skupina, ki se poglablja v skrivnost Božje
Besede. Molitvene skupine kličejo roso z neba za vse naše delo in
življenje naše župnije. Vsem skupinam hvala za delo in pričevanje.
V jeseni bomo nadaljevali z našimi srečanji, vabimo, da tudi ostali
farani razmislite h kateri skupini bi se lahko priključili.
p. Tarzicij

DOGODKI – OBVESTILA
●●Blagoslov križa pri sv. Janžu

Močna nevihta je julija
2019 v Dravinjskem
Vrhu zrušila križ, ki je
bil last družine Gaiser.
Obraz Jezusa je bil
uničen. Bil je postavlejn
na tujem lastništvu.
Iskali smo novo lokacijo
v vasi. Kot v Betlehemu
se tudi tu ni našel
prostor zanj. Z domačini
smo se zmenili naj
bo njegov domicil na

župnijskem zemljišču ob cerkvi sv. Janeza. Samostan je daroval
primeren korpus (Jezusa), ki smo ga dali obnoviti, pa tudi les za
križ, ki sta ga naredila Gorazd Sitar in Stanko Vidovič. Blagoslov
križa in sv. mašo je opravil dekan Ciril Čuš, peli so domači pevci.
Po maši smo se spomnili in zahvalili Ludviku Klanjšku in njegovemu
prijatelju, ki sta pred tridesetimi leti pogostila vse romarje. Ta
tradicija se je nadaljevala do danes. Hvala tudi vsem domačinom,
ki vsako leto poskrbijo za pogostitev.

●●Obisk misijonarja p. Martina Kmetca

V nedeljo, 19. julija ob 10. uri bo pri nas misijonar iz Turčije, ki bo
daroval sv. mašo za svoje starše. Dobrodošel.

●●Sela – aninska nedelja

V nedeljo, 26. julija bo na Selah
aninsko žegnanje. Ob 10. uri bo
slovesna maša, ki jo bo daroval
naddekan Marijan Fesel. Pri
maši bo blagoslov reljefov sv.
Cirila in Metoda na pročelju
cerkve in blagoslov oltarja in vseh
obnovitvenih del. Po maši bo
običajna pogostitev. To nedeljo na
Vidmu ni sv. maše ob 10. uri.

●●Krištofova nedelja

MIVA to nedeljo zbira darove za
vozila misijonarjev. Darovi so
zahvala za srečno prevožene
kilometre. Naj vam Bog nakloni srečno vožnjo.
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