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1. Kot na velikonočni ponedeljek, tako beremo tudi danes evangelij o poti
dveh učencev v Emavs in srečanju z Vstalim Gospodom. Kaj nam želi
povedati?
- da smo kristjani na tem svetu samo popotniki: vse naše življenje je le
potovanje v upanju in veri, da bomo nekega dne prispeli na cilj.
- da na tem potovanju nismo sami. Kleopa se ni sam napotil v Emavs, ampak je bil z njim tudi njegov prijatelj, sovaščan. Pot v dvoje, pot v družbi je
veliko lažja in hitreje mine. Ljudje smo in moramo biti na našem potovanju
drug drugemu v oporo, v pomoč, v spodbudo in tolažbo.
- da nas na poti spremlja Bog. Pridružuje se nam kakor učencema iz
Emavsa, nas bodri v naših dvomih in preizkušnjah in vliva vedno novega
poguma, da nadaljujemo pot.
- da Bog sam, ki nas spremlja na naši poti, spreminja naše zemeljsko potovanje v romanje, to je v posvečeno pot k Bogu.
- da sta učenca Jezusa prepoznala po lomljenju kruha, to je v evharistiji.
Evharistični Bog je naša duhovna hrana, luč in moč, in hkrati zvest
spremljevalec na naši poti.
- Emavška učenca sta povsem neznanega človeka povabila, da delita z
njim svoj kruh in mu ponudita streho nad glavo. Tako moramo tudi mi
lomiti kruh z drugimi, deliti z njimi veselje in žalost, videti njihove stiske in
težave, želje in pričakovanja. Če bomo zmožni v sočloveku prepoznati
svojega brata, bomo tudi sposobni v Evharistiji prepoznati svojega Boga«
(J. Zupet, Pot, resnica in življenje, 68s).

2. V petek bomo začeli s pobožnostjo ŠMARNIC. Lepo prosim, da si jih
preberete na spletni strani: Pridi in
poglej. Najlepša Marijina imena.
https://portal.pridi.com/2020/04/24/napastoralnem-portalu-spletne-smarnicenajlepsa-marijina-imena/ .
3. Iskrena hvala Janku Juhartu za plačilo
nove ograje pred dvorano in pleskanje
zidov; Simonu, Eriki in Petru Korošec
za obrezovanje žive meje okrog
parkirišča; Slavku Juhartu za mulčanje, Vladu Brdniku za mulčarja, Marjanu
Mlakarju za postavljanje betonskih stebrov v vinogradu, hvala za krašenje
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
4. Japonski pregovor pravi: »Življenje je podobno blisku, oba hitro mineta.«
Tako je tudi mojih 60 let hitro minilo. Bogu sem hvaležen za vsak dan, saj
je bil vsak blagoslovljen, celo tisti, ki bi ga po svoji
presoji črtal iz knjige mojih dni. Prepričan sem, da me
je tudi na dneve preizkušenj spremljal Gospod in mi
dajal upanje in moč. Dragi farani! Iz srca se vam
zahvaljujem za pozornost čestitke na Radiu Rogla,
posameznikom po pošti in na družbenih omrežjih, še
posebej iskren boglonaj ključarjem za »pozornost« ter vsem za vaše
molitve in dobre želje. Zaradi neljubih razmer koronavirusa Covid-19 ne
moremo skupaj nazdraviti in praznovati. Verjamem pa, da bo ta preizkušnja
hitro mimo in da se bo našel čas tudi za praznovanje. Do takrat pa ostanimo
povezani predvsem po molitvi in ostanimo zdravi! Vaš župnik Slavko Krajnc
Papež Frančišek: Molitev k Mariji – 1
O Marija, ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.
Tebi se izročamo, Zdravje bolnikov, ki si se poleg križa pridružila Jezusovi
bolečini in ohranila trdno svojo vero.
Ti, Rešitev rimskega ljudstva, veš, kaj potrebujemo, in smo prepričani, da
boš za to poskrbela, da se bo kakor v Kani Galilejski vrnilo veselje in
praznovanje po tem trenutku preizkušnje. Pomagaj nam, Mati Božje ljubezni, da bomo svojo voljo uskladili z Očetovo in storili to, kar nam bo rekel
Jezus, ki je nase naložil naše trpljenje in si naprtil naše bolečine, da nas
preko križa privede do veselja vstajenja. Amen.
Iskren boglonaj za darove, ki ste jih darovali za vzdrževanje in obnove župnijskih
objektov, obenem se Vam še priporočamo. Hvala za razumevanje!
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Karantena – cona udobja?
Čeprav smo starši šolskih otrok, ki poleg tega še delamo od doma, na
polno zaposleni in se na trenutke sprašujemo, kje vendar je tisti čas, ki naj
bi ga imeli zdaj na pretek, sem pri sebi vseeno ugotovila, kako hitro se nam
zgodi, da se tudi v teh okoliščinah parkiramo v cono udobja. Ob jutrih ni več
ure, ko je potrebno biti v službi ali šoli, zato zvečer hodimo (pre)pozno spat.
Telovadbe so odpovedane, zato (pre)malo skrbimo za telesno zdravje. Ker
vsak dan kuhamo (pre)dobro kosilo in večerjo, se nam nabirajo kilogrami.
In ker smo izolirani, se je naša službena, župnijska, prijateljska skupnost skrčila na primarno družino. Kar pomeni, da smo za večino stvari postali odgovorni sami. Za šolsko delo, za rekreacijo, za vzdrževanje duhovne
kondicije… Šele zdaj sem se v polnosti zavedla, kakšen pomen ima skupnost za to, da nas »drži« na pravi poti.
Pred karanteno sem se imela za discipliniranega človeka. Z jasno
postavljenimi prioritetami. Zdaj ugotavljam, kako hitro se človek poleni, če
okrog sebe nima skupnosti, ki bi ga podpirala pri vzdrževanju kondicije –
pa naj gre za duhovno ali fizično kondicijo.
Če nam manjka živa skupnost, pa ne smemo pozabiti na tisto skupnost, na katero se lahko
vedno obrnemo po pomoč.
Prosimo Boga Očeta, naj
nas potegne na varno, ko
imamo občutek, da se
utapljamo. Povabimo Jezusa, naj nam pomaga nositi križ, kadar imamo
občutek, da pod njegovo
težo padamo na tla. In kličimo Svetega Duha, naj nas obilno zalaga s svojimi darovi. V teh dneh jih še posebej potrebujemo.
22. 04. 2020/ Marjeta Bec

Papež Frančišek: Molitev k Mariji - 2
»Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica.«
V sedanjem dramatičnem položaju, ki je nabit s trpljenjem in stiskami,
ki žalostijo ves svet, se zatekamo k tebi, Božja Mati in naša mati, in
pribežimo pod tvoje varstvo.
O Devica Marija, obrni torej svoje milostljive oči v nas v tej pandemiji
koronavirusa in potolaži tiste, ki so se izgubili in jokajo zaradi smrti
najdražjih, ki so jih ponekod pokopali tako, da boli duša. Podpiraj tiste, ki
so v stiski zaradi bolnikov, katerim ne morejo biti blizu, da ne bi širili okužbe.
Vlij zaupanje v tiste, ki so v tesnobi zaradi negotove prihodnosti in zaradi
posledic v gospodarstvu in na področju dela.
Božja Mati in naša mati, izprosi nam od Boga, Očeta usmiljenja, da se
ta huda preizkušnja konča in se na obzorje vrneta upanje in mir. Kakor v
Kani stopi k svojemu Božjemu Sinu in ga prosi, naj potolaži družine bolnikov in žrtev in naj jim odpre srce za zaupanje.
Obvaruj zdravnike, bolničarje, zdravstveno osebje in prostovoljce, ki so
v tem obdobju negotovosti v prvih bojnih vrstah in tvegajo svoje življenje,
da bi reševali druga življenja. Spremljaj njihove junaške napore in jim dajaj
moči, dobrote in zdravja.
Bodi blizu tistim, ki noč in dan pomagajo bolnikom; bodi blizu duhovnikom, ki s pastirsko skrbjo in evangeljsko zavzetostjo skušajo pomagati
vsem in vse podpirati.
Sveta Devica, razsvetli um znanstvenikov, da bodo našli prave rešitve
in premagali ta virus.
Podpiraj odgovorne v politiki, da bodo delovali z modrostjo, skrbjo in
velikodušnostjo, da bodo pomagali tistim, ki jim manjka življenjskih
potrebščin, da bodo z daljnovidnostjo in v duhu solidarnosti začrtali socialne in ekonomske rešitve.
Presveta Mati, dotakni se vesti, da bodo neizmerne vsote, porabljene
za kopičenje in izpopolnjevanje oborožitve, namesto tega namenili za
pospeševanje ustreznega študija za preprečitev podobne katastrofe v
prihodnosti.
Preljuba Mati, daj, da bo rasel v svetu čut pripadnosti eni veliki družini,
da se bomo zavedali vezi, ki vse povezujejo, da bomo v bratskem in solidarnem duhu priskočili na pomoč v tolikerih revščinah in bedah. Okrepi trdnost v veri, vztrajnost v služenju, stanovitnost v molitvi.
O Marija, Tolažnica žalostnih, objemi vse svoje preskušane otroke in
izprosi od Boga, da nas bo s svojo vsemogočno roko osvobodil te strašne
epidemije, tako da se bo lahko življenje v vedrini vrnilo v svoj običajni tek.
Izročamo se tebi, ki siješ na naši poti kot znamenje rešitve in upanja,
o milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija. Amen.

Dragi starši veroučencev, dragi otroci! Ker smo še vedno v času, ko
moramo ostati doma, je prav, da si vzamete več časa za duhovne
stvari. Vzemite si čas za kateheze in pogovor z otroki. Otroke pa še
posebej prosim, da si naj v liturgični zvezek vpisujejo, kdaj so spremljali sv. maše po TV ali drugih medijih. Starši, ne pozabite jih na to
spomniti!
PRVI RAZRED – št. 28: Videl sem
Sonce, pomladno cvetje in prebujajoča se narava nas kličejo, naj pridemo
v njihovo razkošje lepote. Kateheza je v celoti namenjena občudovanju
narave, ki je Božje stvarstvo. Vse prihaja od Boga in vse ima v Njem svoj
začetek in obstoj. Zato, pojdite z otrokom v naravo, opazujte in poslušajte
jo. Prepevajte pesmico Kdo je ustvaril utripajoče zvezde. Otroka spodbudite, naj si v naravi izbere eno stvar: cvetlico, list, seme, ptičje perje. Za ta
izbrani predmet se zvečer zahvalite in preberite Hvalnico vesolja iz knjige
Psalmov, Ps 148, 3-13. Zahvaljujte se Bogu in hvalite ga, saj nam vse to
daje, ker nas ima rad in nas želi razveseliti.
DRUGI RAZRED – št. 28: Ti si Peter, skala
Jezus je v Svetem pismu razlagal Petru, da je Peter
skala, na kateri bo Jezus sezidal Cerkev in da mu bo
dal ključe nebeškega kraljestva in karkoli bo zavezal
na zemlji, bo zavezano v nebesih. Kot znamenje, da
bo Peter vodil ljudi, mu je dal ključe nebeškega kraljestva. On je tisti, ki bo povedal, kaj je dovoljeno in
kako naj ljudje živimo. Vabim, da preberete odlomek Mt 16, 13-20. Petrov
naslednik je papež, ki pa ima po vsem svetu pomočnike, ki jih imenujemo
škofje. Škofje imajo pomočnike duhovnike, duhovniki v župnijah pa imajo
za pomočnike nas. Otroke, mlade, starše, babice, dedke, invalidne… Vsi
skupaj smo namreč Cerkev z veliko, zato moramo odgovorno živeti vero.
Domača naloga: Pogovorite se z otroki: Kdo je papež, kako mu je ime, kje
stanuje. Enako se pogovorite o škofu in g. župniku. Cerkev ni le človeška,
ampak predvsem Božja ustanova. Cerkev smo mi vsi, kot družina pa ste
Cerkev v malem.
TRETJI RAZRED – št. 25: Neverni Tomaž
Najprej si preberite odlomek iz Svetega pisma, ki ga najdete v Učbeniki na
strani 110. Pogovorite se s starši od kod smo mi izvedeli novico o vstajenju?
Kje slišimo o vstajenju danes? Pri maši in verouku poslušamo Božjo
besedo, ki nam govori o vstajenju, duhovnik pa nam Božjo besedo pri pridigi razlaga in tako se naša vera utrjuje. Velikonočna znamenja, ki nam
govorijo o velikonočnih dogodkih so: prazen grob, velikonočna sveča, kip

vstalega Zveličarja… Ker letos ne morete videti teh znamenj v cerkvi upam,
da ste jih videli na TV. Naučimo se kratko molitev, ki jo pri maši molimo po spremenjenju:
Tvojo smrt oznanjamo Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
Ne pozabite narediti naloge na strani 111 in
113 ter skupaj s starši zapojte velikonočno
pesem na strani 112. Odgovore na vprašanja
na tej strani pa si zapišite v srce… Upam, da
se kmalu srečamo???
ČETRTI RAZRED – št. 24: Govorimo resnico
Osma božja zapoved želi iz človekovega srca odstraniti laž in hudobijo. Z
dejanji, kot so laž, opravljanje, obrekovanje, zasramovanje, krivo pričanje,
jemljemo drugim njihovo ime, spoštovanje in ugled. Ubijemo zaupanje med
ljudmi, sejemo sovraštvo, nerazumevanje in nezaupanje. Govoriti resnico,
pa pomeni, da se drugi morejo opreti na nas, saj smo zanesljivi in zaupanja
vredni. Biti iskren, pomeni govoriti tako kot mislimo. V naših odnosih smo
nepristranski in obljubo, ki jo damo, jo tudi izpolnimo.
Domača naloga: Bodi pozoren, kako govoriš. Kadar se zaveš, da si govoril
resnico, na A4 list nariši sonce. Kadar se zaveš, da si se zlagal, na list nariši
temen oblak. Spremljaj vsak dan in kmalu boš lahko ugotovil, ali govoriš in
živiš tako, da si v oporo bližnjemu.
PETI RAZRED – št. 24): Jezus nam daje svojega Duha
Jezus je na Binkoštni praznik poslal Svetega
Duha in njegove darove vsem, ki so devet dni
enodušno vztrajali v molitvi. Pričakovali so
izpolnitev Jezusove obljube, po prejemu darov
pa srčno začeli oznanjati Jezusov nauk. Tudi
na nas je naloga, da v Svetem Duhu prepoznavamo Jezusovega in Očetovega duha in živimo
in ravnamo po Jezusovem Duhu. Sveti Duh je
izredna oseba, ki se zanima za nas, nas ima
rada in nas naredi močne in pogumne. Je čudoviti nevidni življenjski sopotnik, v katerem je
skrivnostna moč in življenjska sila. Kadar vam pride na misel, da bi naredili
nekaj dobrega, vam to navdihuje Sveti Duh. Če ga boste upoštevali, potem
bo drugič še raje prišel.
Domača naloga: Delajte dobro in izogibajte se slabemu. Skupaj z družino
zmolite ob molitvenem kotičku desetko rožnega venca : ki je Svetega Duha
poslal.

ŠESTI RAZRED – št. 24: Živim za druge
Na svetu je veliko stik. Prav je, da o njih odkrito spregovorimo, kar velja tudi
za razne bolezni znotraj družine in tudi pred
otroki. Pogumno se moramo spopasti z njimi
in se soočiti z dejanskim stanjem. Sami si
namreč težko pomagamo, kadar smo v
težavah, zato je toliko bolj potrebna skupnost
in drugi, ki nam lahko pomagajo. Že v Apostolskih delih beremo, da je organizirana in
skupna pomoč učinkovitejša. V ta namen je nastalo veliko dobrodelnih
ustanov in tudi redovnih in drugih skupnosti, ki živijo in delajo za druge.
Domača naloga: na večji list A3 nariši krog in v njem razvrsti vse skupnosti,
za katere veš, da delujejo v Sloveniji in pomagajo ljudem v stiski. Dodaj tudi
dobrodelne ustanove, ter pri vsaki napiši tri značilnosti.
SEDMI RAZRED – št. 24: Z življenjem izpričujemo: Jezus živi
Vprašanje vere v preizkušnjah in stiskah je danes zelo aktualno. Mnogi
živijo z občutkom, da vera v veselju in sreči ni potrebna, v preizkušnji in
majhni stiski pa »zanemarjeni« odnos do Boga »odpove«, saj jim hitro
zmanjka argumentov za vero. Apostola Peter in Janez sta svoj odnos do
Jezusa neprestano gojila. Tudi za nas je pomembno, da je vera naša temeljna življenjska drža in ne le občasno avanturistično sanjarjenje. Zato je
potrebno, da verujemo v sreči in nesreči. Da v veselju vero gojimo, da smo
v preizkušnji v njej močni. Vera se hrani in izraža v molitvah in dobrih delih.
V veri vse presojam in se odločam iz odnosa do Jezusa. V veri prikličem
Jezusa v vsakdanje življenjske situacije. Za dar vere se zahvaljujem.
Naloga: Z dobrimi dejanji oznanjaj, da Jezus živi. Sestavi kratko molitev za človeka, ki ga poznaš in veš, da
ima kakšno preizkušnjo ali je v stiski. Jezusa prosi, da
bi ti ljudje bili močni v veri in premagovanju težav, sploh
sedaj v času epidemije, ostanimo močni v Gospodu.
OSMI IN DEVETI RAZRED – pogl. VI/8 Velikonočni čas
Velikonočni čas je čas praznovanja zmage življenja nad smrtjo. Velikonočna sveča simbolizira vstalega Jezusa – Zveličarja. Vsi učenci so ob Jezusovi smrti doživljali strah in negotovost, nato pa dvom in čudenje nad
resničnostjo Njegovega vstajenja. Šele osebno izkustvo in osebno srečanje
z vstalim Jezusom je v njih prebudilo vero. Po osebnem srečanju niso mogli
ravnati drugače, kot da so o njem pripovedovali tudi drugim.
Naloge: V delovnem zvezku str. 120 na velikonočno svečo nariši simbole,
ki predstavljajo velikonočno skrivnost in našo vero v Jezusa Kristusa. Na
str. 120 napiši novico o Jezusovem vstajenju kakor da bi bil priča vstajenja.

Izpoved družinskega očeta, ki je izgubil službo
Z marcem sem pristal na zavodu za zaposlovanje. Računal sem, da bi
našel še kakšno delo, preden bi se upokojil; potem pa je pripotoval v našo
deželo koronavirus COVID-19 in me je minil ves apetit, da bi še iskal
službo. Bom počakal na bolj zdravo ozračje, kot se temu reče.
Ne morem si predstavljati, kaj preživljajo tisti, ki so zboleli, pa tisti, ki jim
je zaradi epidemije že kdo umrl, in tisti, ki hodijo v službo! Kaj doživlja
zdravstveno osebje, pa zaposleni v trgovinah…
Hudo je zadelo tudi vse tiste, ki so ostali brez dela. Tudi moja starejša
dva sinova sta med njimi. Le najmlajši še študira od doma.
Verjetno gremo ženi, ki je že leta doma, malce na živce, ker nas je vse
povsod polno. Prej je bila navajena, da je bila sama vsaj dopoldne, do
mojega prihoda iz službe.
Res zna biti malo naporno, ker smo vsi ves čas doma, ampak če posadke podmornic preživijo, brez da bi se mornarji po dveh mesecih
plovbe pobili med seboj, bomo tudi mi preživeli!
Roke si pa tako pridno umivamo, da zna biti račun za vodo tak, kot da
vzgajamo delfine! Bolje delfine, kot pa korono!
Dolgčas nam ni, ker je v hiši ali okoli nje vedno kaj takega, kar lahko
postoriš. Sedaj, ko sem brezposeln, imam doma toliko dela, da sploh ne
vem, kako sem prej našel čas, da sem hodil v službo!
Pa zabavno je tudi. Na primer, kako speči kruh brez kvasa iz trgovine.
Moje osebno mnenje je, da je kvas zakon. Vmes pa smo imeli nešteto poskusov iz moke – rezultati pa so bili v razponu od »še kar užitno« preko
»plastelina« do »Bog se usmili«. Na Youtube je pa tako lepo izgledalo! Potem smo končno dobili kvas iz spletne trgovine in žena spet peče kruh kot
v dobrih časih, pred korono.
Čas nepoučenosti in nevednosti je minil. Tudi Robinson je na svojem
otoku kar naprej nekaj delal, da si je olajšal življenje. Je pa tudi bral Sveto
pismo in molil, na to ne smemo pozabiti!
Mi pa imamo še internet in smo lahko vsak dan pri sveti maši, pa čeprav
bolj na suho, v instant obliki, samo preko računalniškega ekrana.
Imamo »stotinke za odnose« in druge spodbude, ki jih dobivamo po elektronski pošti in na spletu; vse, da bi lažje preživeli te nore čase in se iz vsega
tega tudi kaj naučili. Ne pozabimo: čas nepoučenosti in nevednosti je minil.
Prav tako čas sprenevedanja in ignorance. Zdaj je vsem jasno, da je COVID-19 resna zadeva. Še huje – smrtonosna zadeva.
Če kdaj, je zdaj čas, ko se mora vsak zavedati, da ni odgovoren samo
za svoje življenje, pač pa tudi za življenja vseh, s katerimi pride v stik,
fizično ali samo posredno, preko predmetov. Odgovorno obnašanje,
spoštovanje ukrepov in molitev so povsem na mestu. Življenje, ki ga bomo
s tem rešili, bo morda življenje naših najdražjih. 16.4.2020, Franci Šinkar

