
KAJ BODO NEKOČ REKLI O NAŠEM ČASU?

Bili so že težki časi. Bodo še težki časi.
Vsak čas ima svoj zdaj, ki ga je treba sprejeti in živeti. Koronavirus je 
težka preizkušnja za ves svet, pa tudi za našo domovino.
Poleg pandemije je pri nas še hujša pandemija duha. Škof Jurij 
Bizjak jo takole opiše: »Danes zasprepadeni poslušamo in gledamo, 
s kakšno lahkoto se v današnji družbi razpihuje sovraštvo in iščejo 
zdrahe, podtikanja, zli cilji in nameni, vzbujajo sumničenja in obtožbe, 
raztresa se slaba volja in ščuva k uporu, ustvarja zmeda in utira pot 
v brezvladje ter pripravljajo ozračje in razmere za ponovno nasilno 
zrušenje zakonite oblasti. Državne službe in ustanove, ki se na takšne 
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kršitve javnega miru in reda ustrezno ne odzivajo, najbrž prezirajo 
svoje dolžnosti in ogrožajo blaginjo državljanov: «Podpihovalčeve 
besede so kakor slaščice, lezejo v notranjost telesa« (Prg 18,8).
Ob vsem tem se je treba zamisliti. 

SPODBUDA K IZBIRI DUHOVNEGA POKLICA IN SV. 
ZAKONA (SŠK)
Sestavni element dela za duhovne poklice je tudi pogovor o tem z 
mladimi in tudi konkretno predlaganje take poti tistim mladim, za 
katere ob njihovem obnašanju menimo, da v sebi nosijo Božji klic. V 
letošnjem sporočilu za svetovni molitveni dan za duhovne poklice je 
papež Frančišek izpostavil štiri ključne besede. Med njimi tudi pogum. 
Lepo pove, da mladi, ki začutijo Božji klic, naj bo v duhovništvo ali v 
zakon, začutijo prestrašenost in se sprašujejo, če ta klic res velja 
njim, če Gospod kliče prav njih. Pomagajmo mladim iti preko take 
negotovosti. Bodimo pogumni v predlogu, v pomoči pri razločevanju  
klica, v opogumljanju klica. Seveda to velja tudi za zakrament sv. 
zakona. Reči je treba, za to je treba pogum. S tem nikogar ne silimo, 
samo predlagamo. Odločitev mora biti osebna. Soočeni smo z dvema 
krizama: pomanjkanje duhovniških poklicev, pa tudi pomanjkanje 
poklicev za zakon.
Letos je v naši župniji bila doslej le ena poroka.
Preverjeno
Pri poroki vsaj 50 udeležencev, se poroka v celoti pokrije, saj danes 
povabljeni ne darujejo kur in puranov ali gosk, temveč prispevajo za 
pokritje stroškov gostije.
Tudi pri poroki je treba imeti pogum in korajžo. Papež Janez Pavel II. 
je na obisku pri nas večkrat dejal: "Korajža velja."
                                                                             p. Tarzicij

DOGODKI – OBVESTILA
 ● Dogodki na Selah
V lepo okrašeni cerkvi sv. Družine je bilo na Anino slovesno in lepo. 
Naddekan Marijan Fesel je pri maši blagoslovil reljefa sv. Cirila in 
Metoda  na pročelju cerkve, ambon in sedeže pri oltarju. Običajne 
pogostitve zunaj cerkve ni bilo zaradi koronavirusa.



Kaj vemo o selski cerkvi?
V župnijski kroniki 
piše na str. 46:
Občina Trnovec 
ima tri vasi: 
Trnovec, Sela in 
Barislovci. Vsaka 
vas je hotela 
postaviti posebno 
kapelo zase, a 
pomenili so se, da 
postavijo kapelo v 
šoli na Selah, tako 
da bo mogoče 

šolarjem obiskati sv. mašo, toda to se ni zgodilo, ker so nekateri možje 
predlagali naj se rajši zgradi 
mala cerkvica. In zgodilo 
se je tako posebno, ker je 
Marija Kovačič iz Barislovcev 
v ta namen sporočila znesek 
2000K. … Les, pesek in 
kamenje in drugo so navozili 
domačini brezplačno.
Leta 1901, 5. maja se je 
položil 1 temeljni kamen.
12. majnika 1904 je bila 
redka cerkvena svečanost, 
kjer so premilostljivi škof dr. 
Mihael Napotnik blagoslovili 
cerkev.
Selani, povejte to mladim, 
da bodo vedeli kaj o svoji 
cerkvi.
 ● Prvo obhajilo
Prizadevamo si, da bo 9. septembra. Otroci bodo pripravljeni, 
kakšno pa bo stanje glede koronavirusa pa nihče ne ve. Upajmo, 
da nam uspe.



 ● Videmski zvonovi
Če bi ne bilo koronavirusa bi zdaj zvonovi bili odliti saj so do 
pandemije farani pridno prinašali svoje darove. Zvonovi so 
cerkvena, župnijska potreba, zato jih bo morala tudi župnija 
financirati. Samostan je sicer nekaj zemlje prodal. Znesek, ki se 
navaja v medijih ne drži v celoti, ker je Občina morala dokupiti še 
dodatna zemljišča za dostop do parcele. Prosimo, da po možnosti, 
lahko tudi v več obrokih prispevate za zvonove.
Samostan pa čakajo obnovitvena dela notranjosti.
 ● Verouk
Kako bo z veroukom?
Ker bo drugo leto birma, naj 
vsi kandidati uredijo, da bodo 
imel priznane vse letnike 
verouka. Vpis v prvi letnik 
bo potreben tudi v župniji 
saj morajo starši oddati v 
šoli izjavo, da dopuščajo 
izbivanje otrok iz šole v času 
verouka.
 ● Donatova nedelja
Prihodnja nedelja bo 
Donatova nedelja.
Letos zaradi 
koronavirusa ne bo 
romanja na Donačko 
goro. Bomo pa se pri 
nas spomnili sv. Donata, 
ker imamo njegove 
relikvije. Prosimo 
naj nam sv. Donat 
izprosi zdravo vreme 
in duhovni napredek v 
naši župniji.
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