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Cerkev, poslana k ljudem

apež Frančišek jasno poudarja,
da je srce reforme v Cerkvi evangelizacija, ki je tudi najpomembnej
ša naloga Cerkve. »Nismo več na
krščanskem terenu. Nismo več edi
ni, ki ustvarjamo kulturo, pa tudi
ne prvi in ne najbolj poslušani …
V Evropi vera ni več očitna predpostavka
skupnega
življenja.
Nasprotno, pogosto je zanikana,
zasmehovana, postavljena na rob.
Potrebna je nova evangelizacija
oziroma vnovična evangelizacija.«1
Smo pred izzivom iskanja novih
poti, kako predstaviti Jezusa in
njegov nauk današnjemu človeku.

»Cerkev mora zato biti po papeževih besedah Cerkev, ki je vedno bolj v izhodu, Cerkev vedno bolj
v ‘misijonih’, Cerkev vedno bolj
misijonarska. To pomeni: nič več
užaljenega in prestrašenega zapiranja pred svetom, ampak nav
zven odprta in pogumna Cerkev.
In to ne velja samo za posamezne
vernike oz. bolj ali manj velike
skupine gorečih vernikov, temveč
za celoten institucionalni ustroj
Cerkve.«2
»Sanjam o ‘misijonarski izbiri’, to
je o misijonarskem zagonu, ki je

zmožen preoblikovati vse, da bi
navade, slogi, urniki, govorica in
vsaka cerkvena struktura postali
ustrezen prevodnik za evangelizacijo sedanjega sveta, bolj kakor
za njeno samoohranitev.
Prenovo struktur, ki jo terja pastoralno spreobrnjenje, je mogoče
razumeti v tej luči: kot del prizadevanja, da bi vse strukture pos
tale bolj misijonarske in bi bila redna pastorala v vseh svojih zahtevah
bolj odkrita in odprta. V vseh pastoralnih delavcih naj spodbuja traj
no željo, da bi šli na delo, in tako
pospeši pozitiven odgovor vseh tistih, ki jih Jezus kliče k prijateljstvu
s seboj.«3
Celotna Cerkev in vsaka župnija naj se posveti svojemu bistve
nemu poslanstvu, oznanjevanju
evangelija. Jezus nas vse pošilja, da
njegovo oznanilo, ki smo ga prejeli,
posredujemo naprej.
Župnija ne sme biti kraj, kjer bi se
župljani povezovali v zaprt klub,
ampak mora biti kraj odprtosti za
vsakogar, ki se nam približa. Naj bo
naša župnija ta kraj sprejemanja
novih ljudi, sočutja, veselja, molitve in izkušanja božje ljubezni,
kjer se bodo dogajali Gospodovi
čudeži.

Prihodnost, ki jo pripravljamo za
naslednje generacije, je odvisna
od kakovosti odločitev, ki jih sprejemamo ‒ ali pa ne sprejemamo ‒
sedaj. Vsi smo že danes odgovorni
za prihodnost naše župnije.
Peter Možina
župnijski upravitelj
Viri
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Papež Frančišek: Nagovor rimski kuriji,
21. 12. 2019
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Luka Biščak: Misijonska nedelja (knjižica),
2019
3

Papež Frančišek: Veselje evangelija, št. 27

Postni čas – odločitev za novo
življenje
K
K

aj je smisel postnega časa?
Postni čas je pravzaprav podoba
našega celotnega življenja. Je kot
vzpenjanje proti cilju.
Cilj je zbližati se z Bogom, postati
čim bolj Njegov. Cilj je tudi stopiti
bolj v stik s samim seboj ter graditi
pristen odnos z ljudmi, s katerimi
živimo.
Vse življenje – tako kot ta postni
čas – je nekakšen boj, očiščevanje,
zorenje, da se otresemo nepotrebnih stvari, navezanosti, napak ...
zato, da bi zmogli čim bolj resničen
odnos.
Kolikokrat smo zelo površni v
odnosu do svojih bližnjih, ko se
jim ne posvetimo zares, ko jim ne
namenimo pogleda ali tople besede? Kolikokrat ne spoštujemo
sebe, ko si škodujemo in se uničujemo z raznimi razvadami, ko ne
skrbimo za svoje zdravje, ko ne delamo za to, da bi živeli mir v srcu, in
begamo sem in tja, ker bi radi čim
več dosegli, ne znamo pa se ustaviti in umiriti? V takem stanju se

težko pripravimo, da bi molili, da bi
bili v stiku z Bogom.

Na post lahko gledamo tudi drugače. Če nam odpoved ni preveč ljub izziv, lahko sprejmeZato nam je podarjen postni čas, mo odločitev za nekaj dobrega
da se spet zbudimo in pomislimo, ‒ odločitev za veselje namesto
kje smo v svojem življenju. Ali živi- otožnosti in jeze, za dobro delo
mo v globini ali kar tako, površno, sosedu namesto ukvarjanja s senepoglobljeno?
boj, za lepe besede namesto
zlobnih, za branje dobre duhovne
Postni čas je priložnost za preno- knjige namesto zapravljanja časa
vo našega življenja. Pri tem nam pred računalnikom, mobilnim telepomaga odpoved ‒ zdravilo pro- fonom ali televizijo.
ti hlepenju po vedno več, ki nas
pogosto ugonablja. Mislim, da Postni čas je za vsakega kristjana
danes še bolj kot odpoved hrani priložnost, da izkusi moč Svetepotrebujemo odpoved slabi vol ga Duha, ki v globini spreminja
ji, jezi, stalnemu pritoževanju, njegovo srce. Ne gre za to, koliko
slabemu govorjenju o drugih, kri- zmoremo sami, s svojo močjo, amtiziranju vsega povprek … Ko z pak za to, koliko se zmoremo preBožjo milostjo premagamo trdo- pustiti Bogu, dovoliti, da deluje v
vratno držo godrnjanja, lahko take nas. To je pravi izziv: pustiti Bogu,
odpovedi postanejo junaške.
da dela v našem življenju! Mu dati
priložnost, da nas spremeni.
Peter Možina

Pogumno v svobodo
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Knjiga in čaj

vtorico knjige Pogumno v O svoji izkušnji danes govori in
svobodo, Blessing Okoedion, izo- tako morda pomaga dekletom, ki
braženo mlado Nigerijko, so pod doživljajo isti pekel, kot ga je ona.
pretvezo, da bo opravljala pošteno
Zdenka Sušec
delo, pripeljali v Evropo, nato pa so
jo prisilili v prostitucijo. Nekaj dni
takšnega življenja je v njej zbudilo
upor in željo po svobodi, da se ji
je uspelo rešiti prevar in izkorišča
nja. Zatekla se je v Rutino hišo, kjer
sestre uršulinke pomagajo dekle
tom, da se ne počutijo več umazane, grde, ponižane.
Blessing je ena redkih, ki jim je
uspelo, da so se uprle in zbežale.

Vseslovensko srečanje mož
V
V

abljeni na 3. vseslovensko
srečanje mož, sinov in očetov, ki
bo v soboto, 14. marca, v Zavodu
A. M. Slomška v Mariboru. Pod
naslovom Moškega in žensko ju
je ustvaril bomo razmišljali o vlogi
moža v odnosu do žene in družine.
Več o programu in prijavi je na
spletnih straneh moskaduhovnost.
si in krscanski-mozje.si.

Sv. Marjeta Marija Alacoque
Nič nas ne more bolj povezati z
Svetim Srcem našega Gospoda
Jezusa Kristusa kot križ, ki je najdragocenejše zagotovilo njegove
ljubezni.

s čisto ljubeznijo njegovega trplje
nja, zaničevanja in ponižanja. Z eno
besedo, Jezus, njegova ljubezen in
križ so zame vsa sreča mojega živ
ljenja.

Križ je dragocen zaklad, ki mora ostati naša skrivnost, da nam ga ne bi
kdo ukradel.
Križ je dragoceni balzam, ki pred
Bogom izgubi svoj prijetni vonj,
ko je izpostavljen prepihu, zato ga
moramo skrivati, in kolikor le lahko, nositi v tišini.
Kakorkoli obračam, sem uboga,
Bogu hvala! In želim si obogateti le
Nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne
plaši, vse mineva, Bog ostaja.
Potrpljenje vse doseže. Kdor ima
Boga, mu nič ne manjka.
Bog edini zadostuje.
(Terezija Ávilska)
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URNIK SVETIH MAŠ
NEDELJE: 8.00 in 10.00
Tomačevo: 8.00
DELAVNIKI: 7.30 in 18.00
SOBOTE: 18.00
SPREJEM v ŽUPNIJSKI PISARNI
ponedeljek, torek, četrtek in petek
8.30‒9.30 in 17.00‒17.45

SPOVEDOVANJE
NEDELJE: 7.30‒7.50 in 9.30‒10.30
DELAVNIKI: 17.30‒18.15
SOBOTE: 17.30‒17.50

Pričakujemo ...
NEDELJA, 1. MAREC
PETEK, 6. MAREC

SOBOTA, 7. MAREC
PONEDELJEK, 9. MAREC

ob 19.00 srečanje ŽPS v župnijski knjižnici
prvi petek, obhajanje bolnikov po domovih
ob 18.00 križev pot, sledi sveta maša
ob 19.00 slavljenje v cerkvi Vseh svetih,
pripravljajo ga birmanci
od 19.00 do 22.00 adoracija
ob 18.45 prvi postni večer: Otto Neubauer,
Kako odpreti vrata naše župnije?

TOREK, 10. MAREC

ob 18.45 večer Knjiga in čaj v župnijski
knjižnici ob knjigi Pogumno v svobodo

SREDA, 11. MAREC

ob 18.45 sestanek župnijske Karitas

PETEK, 13. MAREC

ob 18.00 križev pot, sledi sveta maša

PONEDELJEK, 16. MAREC
SREDA, 18. MAREC
ČETRTEK, 19. MAREC
PETEK, 20. MAREC
NEDELJA, 22. MAREC
PONEDELJEK, 23. MAREC

ob 18.45 drugi postni večer: p. Pepi
Lebreht, Lačen večnosti
ob 18.45 biblična skupina
sv. Jožef, slovesni praznik: svete maše ob
9.00 in 18.00, v Tomačevem ob 18.00
ob 18.00 križev pot, sledi sveta maša
izbor članov novega ŽPS
ob 15.30 dobrodelni koncert v cerkvi Vseh
svetih
ob 18.45 tretji postni večer: Marija in Silvester Bukovec, Kristus je otipljiv

SREDA, 25. MAREC

Gospodovo oznanjenje, slovesni praznik:
svete maše ob 9.00 in 18.00, v Tomačevem
ob 18.00

PETEK, 27. MAREC

ob 18.00 križev pot, sledi sveta maša

27.‒29. MAREC

duhovne vaje za birmance

