Drage mame, dragi očetje, otrokom ne morete nikoli dati nič večjega, kot
da jim dajete sami sebe. Nikoli naj ne dobijo občutka, da so pomembne
njihove dejavnosti ali njihovi uspehi, ne pa oni sami. Naj vedno čutijo, da jih
imate radi zaradi njih samih in ne zaradi njihovih dosežkov. Tudi na
govorilnih urah in roditeljskih sestankih naj bo to v ospredju: kako je z
otrokom, kaj doživlja in kaj potrebuje, ne pa kakšne ocene je dosegel.
Skrb za otroka in ne za njegove ocene naj bo središče sodelovanja med vami
in učitelji. Vsem vam, učencem, učiteljem in staršem, želim, da bi se v
novem šolskem letu predvsem veselili drug drugega, da se boste lahko tudi
skupaj veselili napredka.
Vsem želim Božjega blagoslova in Marijinega varstva.
OZNANILA …
8. 9. je praznik rojstva Device Marije. ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN
ZA DUHOVNE POKLICE bo NA PTUJSKI GORI, in sicer bo ob 8.30
molitvena ura, ob 10.00 sveta maša. Vabljeni.
15. 9. bo STIČNA MLADIH, in sicer od 8. do 18. ure. Mladi, vabljeni …
17. 9. bodo potekala srečanja za starše in veroučence.
21. 9. je mednarodni dan miru (100-letnica konca prve svetovne vojne).
Zvonovi po vsej Evropi nas bodo med 18.00 in 18.15 vabili k molitvi za
mir. Maša za mir bo ob 18. uri. Lepo vabljeni.
23. 9. bo SLOMŠKOVA NEDELJA, ki bo letos v Vuzenici. Ob 15. uri bo
molitvena ura, ob 16. uri sveta maša. Vabljeni.
Še malo za smeh …
I Mladi komar prileti domov in pravi mamici: »Mami, danes sem letel tako
hitro, da so ljudje ploskali za mano.«
II Učiteljica navdušeno razlaga učencem: »Danes zvečer bo lunin mrk. To si
morate na vsak način ogledati.« Mak: »Super. Na katerem kanalu pa bo to?«
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»Božjo zapoved opuščate
in se držite človeškega izročila …«
Kako je s sodobnikovimi temeljnimi
prepričanji in z njegovo vero? Zazrti smo v
vidni, v otipljivi svet, ravnamo se po strogih
zakonih, vse hočemo izmeriti in opredeliti z
matematičnimi formulami, skratka, eksaktnost
in dosledna natančnost sta osnovni merili, ki
ju skušamo strogo upoštevati. In kako je s
sodobnikovo vero?
Za razumarja nek mitološki svet naj ne bi
obstajal. In vendar to ne drži: stara prepričanja
so sicer postavljena na stranski tir, ker so jih zamenjala nova verovanja, ki se
množijo kot gobe po dežju. Zato lahko rečemo, da sodobnik ni
areligiozen, ravno nasprotno, verjame v vse in v nič. Vsak dan srečujemo
vedno več zbeganih in zmedenih ljudi, ki ne vedo, česa bi se oprijeli in na
čem bi gradili svojo prihodnost. Zgodovina se ponavlja, kajti z istimi
zadevami se je srečeval Jezus v svojem času, ki je o svojih poslušalcih
izrekel zelo trde besede: »To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce
je daleč od mene. Toda zaman mi izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in
zapovedi. Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.« V teh
kratkih stavkih je povzeta miselnost Jezusovega časa in naše dobe.
»To ljudstvo me časti z ustnicami.« Rečeno drugače: »Držijo se tradicije in
ponavljajo naučene molitve, a njihovo življenje je daleč od tega, kar
govorijo.« Stari miti in tradicije so še vedno zelo močni, kar ni slabo, a o
osebni veri je težko govoriti. Tako se vse konča z lepim govorjenjem, ki
nima nobenih posledic v konkretnem življenju doma, v šoli, na delovnem
mestu. Vse se dogaja v skladu z načelom: »Vera je moja osebna stvar, v
katero se ne vtikaj!«
»Učijo človeški nauk in zapovedi.« Sodobni duhovni učitelji skušajo biti
prijetni in nezahtevni, zato učijo le tisto, kar bi poslušalci radi slišali. Gre
za duhovnosti, ki so narejene po človekovem okusu in pričakovanju, kar

nima s pravo duhovnostjo, pobožnostjo in vero nič skupnega. Hočemo imeti
nezahtevnega Boga, takšnega, ki nas pusti pri miru.
»Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.« O sodobniku
lahko rečemo, da ni veren, ampak vraževeren, in da naseda novotarijam, ne
da bi preveril, ali mu bo to koristilo. Stres in duhovna zmeda sta rezultat
različnih stranpoti, ko se večina ravna po načelu: »Meni se ne more zgoditi
kaj slabega.« Pretirana samozavest mnoge vodi v neodgovorne odločitve in
duhovno praznino. Jezus nas zato danes opozarja: »Božjo zapoved opuščate
in se držite človeškega izročila.« Od nas je torej odvisno, po kateri poti
bomo hodili.
Župnik Branko Balažic, SDB
KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase …
8. 9. je ROJSTVO DEVICE MARIJE. Za Cerkev je
značilno, da godove praznuje na dan smrti svetnikov
in ne na dan njihovega rojstva, kajti 'Cerkev je vedno
zagovarjala stališče, da bi bilo prezgodaj obhajati dan
rojstva, saj je bil na ta dan preostanek njihovega
življenja še vedno neznan'. Toda rojstvo blažene
device Marije je enkratna izjema, kajti 'njena duša je
bila prostor, v katerem je Bog našel dostop do
človeštva'. (Benedikt XVI.) 'Danes Bog na zemlji
pozdravlja sveti prestol, ki ga je pripravil zase. On, ki je v svoji modrosti
naredil nebesa, je ustvaril tudi živa nebesa.' (Bizantinsko bogoslužje)
14. 9. je POVIŠANJE SV. KRIŽA, ki temelji na
dejstvu, da 'dogodek križa in vstajenja ostaja in vse
priteguje k življenju'. (KKC, 1085) Kristusov križ
poveličujemo vsakič, ko svobodno sprejmemo svoj križ
z gotovostjo, da končni smisel in uresničitev našega
življenja prihajata iz tega neskončnega dogodka. 'Križ
nas osvobaja od spon sovražnika, mi pa se z njim
oklenemo moči odrešenja' (sv. Teodor Studit), saj
odrešenje pomeni osvoboditev od naših slabosti. Po
besedah sv. Katarine Sienske, 'ne moremo obroditi ali prinašati nobenih
sadov, razen tistih z drevesa življenja'. Ni presenečenje, da 'znamenje križa
vse tiste, ki so prerojeni v Kristusu, naredi za kralje'. (sv. Leon Veliki)

24. 9. goduje BLAŽENI ANTON MARTIN
SLOMŠEK, škof. Mladike na vinski trti smo, in
če ne ostanemo v Jezusu, ki je vinska trta, ne
moremo obroditi sadu, smo nerodovitni. Po
molitvi ostajamo v njem in ne obnemoremo v tem
svetu, kot je zapisal bl. A. M. Slomšek: »Kar je
telesu dih, to je duši molitev. Telo mora dihati,
duša pa moliti, da ne obnemore.«

AKTUALNO …
I ŠTOLNINE IN DAROVI … Slovenski škofje so na svoji redni seji
potrdili štolnine in darove, ki so začele veljati 1. julija 2018.
Priporočen darovi: za mašo 20 evrov, pokopovalec 50 evrov, zvonjenje ob
pogrebu 10 evrov na dan … Če kdo ne zmore daru, se namen prav tako
opravi. Ker duhovniki nimamo nobene plače, so ti darovi v veliko pomoč pri
vzdrževanju ter za plačevanje socialnih prispevkov in za pokojninsko dobo.
Za vsak namen in dar se vam duhovniki iskreno zahvaljujemo. Je pa
namenov maš vedno manj, tudi v naši župniji, zato se zanje duhovniki lepo
priporočamo. Bog povrni.
II ZAČETEK VEROUKA bo s skupnim srečanjem z veroučenci in s starši
po posameznih razredih v ponedeljek, 17. 9.
2018, in sicer
ob 16. uri za 1., 2. in 3. razred;
ob 17. uri za 4. in 5. razred;
ob 18. uri za 6. in 7. razred;
ob 19. uri za 8. in 9. razred.
Prisotnost staršev pokaže zavzetost za rast vere
otrok, zato lepo vabljeni.
Del IZJAVE O VZGOJI NADŠKOFA
MSGR. STANISLAVA ZORETA
Dragi starši! Vaša razpetost se bo z novim šolskim letom še povečala. Nič
več samo služba in dom, ampak še toliko drugih dejavnosti, s katerimi boste
skušali svojim otrokom dati kar največ za življenje.
Vem, da danes nekaj velja tisti, ki ima čim več dejavnosti. To hlastanje po
količini se je preselilo tudi v našo skrb za vzgojo in izobraževanje otrok. Čim
več krožkov, čim več dejavnosti, da nam ne bo kdo očital, da nismo dovolj
poskrbeli zanje.

