ZGODBA O NAŠIH SMREKAH
Če pomislimo, da so smreke stale ob naši cerkvi 40 let in če
jim z zgodbo damo dušo, si lahko predstavljamo naslednji pogovor med njimi:
1981: Naporna je bila ta pomladanska selitev. Ravno pravi čas
smo prišle, da poženemo korenine v zemljo, ki vsak dan postaja toplejša in mehkejša.
Kam smo prišle? Levo in desno dve hiši, spredaj vrtec, zadaj
cerkev. Cerkev ima pročelje okrašeno z visokimi ravnimi stebri.
Želimo si, da bi tudi same nekega dne postale tako visoke in
ravne.
2001: Vsak dan gledamo, kako se nekaj ljudi ob točno določeni
uri sprehodi mimo nas in vstopi v cerkev. Ob nedeljah dopoldne pa je bolj pestro.
Kdo ve, kaj delajo tam notri? Velikokrat se iz cerkve sliši lepo
petje. Rade bi videle, kaj se dogaja tam notri. Mogoče nam bo
enkrat uspelo. Vsako leto pred božičem vidimo, da v cerkev
spustijo dve smreki.
2021: Minilo je že 40 let odkar smo se preselile sem. Tisti, ki so
takrat bili otroci imajo sedaj že svoje otroke.
Koliko ljudi pa smo videle, ki so vsako leto težje hodili in jih
sedaj pogrešamo.
SEDAJ PA NAŠE MISLI
Tudi mi, pogrešamo vašo lepoto, vašo senco, to zeleno zaveso,
ki je pred cerkvijo ustvarila tako lep in miren kraj. Na vašem
mestu že rastejo male smreke. Morali bomo biti potrpežljivi,
da bomo čez 10 in več let lahko videli visoke smreke in spet
bolj zeleno okolico. Bog nam daj dokaj mirnih dni.
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Božič 2021

Prisluhni Janezu Krstniku, ki kliče:
»Pripravite pot Gospodu; zravnajte
mu steze.« Božič je čas za vriskanje
od veselja nad Jezusovim čudovitim
učlovečenjem—Beseda je postala meso in prebivala med nami. V vsem se je izenačil z nami, ljudmi; postal je človek in
prebival med nami. O tem osupljivem čudežu si že tolikokrat
slišal, da se ti kaj lahko zgodi, da te sploh ne gane več. Spomni se, da je Jezus največji dar, in se veseli v njem! Odpravi nered v svojem srcu in ga odpri. Premišljuj o tem, kako je vstopil
v zgodovino človeštva. Postavi se v kožo pastirjev, ki so prenočevali na prostem in čez noč stražili pri čredi. Gospodov angel je najprej stopil k njim in jim oznanil rojstvo Odrešenika,
nenadoma pa je bila pri angelu še
množica nebeške vojske, ki je hvalila
Boga in govorila: »Slava Bogu na
višavah in na zemlji mir ljudem, ki
so mu po volji.« Glej ta veličastni
dogodek Jezusovega rojstva, prav
tako, kot so ga gledali pastirji, in se
čudi, kot se čudijo otroci.

Župnik s sodelavci vam želimo blagoslovljen božič
in srečno novo leto 2022. Bogu smo hvaležni za
povezanost v molitvi. Za nami je leto, ki je zahtevalo veliko prilagoditev. Hvala za potrpežljivost in
iznajdljivost. Cerkvena vežica je čez dan večinoma odprta. Župnijska pisarna je že nekaj časa v
cerkvi in župnik pogosto v njej. Dobrodošli!

LETO 2021

4. januarja je prišlo do sprostitve ukrepov, tako da smo
lahko spet imeli svete maše z omejenim številom ljudi tja
do 31. marca. Potem so sledile večje sprostitve.
V nedeljo, 17. januarja, je svoje zemeljsko potovanje zaključil duhovnik, župnik v pokoju Anton Žerdin.
Pogreb je 26. januarja vodil nadškof Cvikl. Čeprav so bili
ukrepi še vedno takšni, da so dovoljevali pogreb v ožjem
krogu se je na pokopališču v varni razdalji pojavilo veliko
ljudi.

NAŠE SMREKE

Marca se je župnik Bertolini preselil
v sosednje župnišče pri Sv. Križu.
Z velikim četrtkom, je za 10 dni
nastopila zaostritev ukrepov, ki
nam je tudi letos onemogočila
praznovanje velike noči v cerkvi.
Po beli nedelji je nastopila sprostitev ukrepov. Spet smo
začeli s svetimi mašami z omejenim številom ljudi.
Za hišo na Radvanjski 19, je nadškof odobril predlog, da
se nekoliko preuredi in obnovi ter po nadstropjih oddaja v
najem.
Septembra smo dobili nov sestav župnijskega pastoralnega sveta za obdobje 2021-2026.

Pri Karitasu sodeluje tudi nekaj mladih.
Pri nedeljskem bogoslužju je bilo novembra pogosto lepo sodelovanje ljudi. V adventu je bilo v cerkvi spet nekoliko več ljudi.

Zahvaljujemo se podjetju INTRADE za pomoč družinam v stiski, ki smo jo posredovali preko našega Karitasa in svečarstvu HOLETIĆ za donacijo olja za sveče.

Spomladi smo opazili, da se je par smrek posušilo. Pred poletjem
smo jih posekali. Do konca poletja so se začele sušiti še druge
smreke. Izvedenec Zavoda za gozdove je ugotovil, da so se pojavili lubadarji in da ne preostane drugega, kot da se jih poseka.
Na posek dveh smrek, smo počakali do božiča, tako da sedaj krasijo našo oltar. Smreke so bile zasajene pred štiridesetimi leti.
V župnijski kroniki za leto 1981 piše: V aprilu smo po zamisli
inž. Stareta uredili parkovni nasad pri cerkvi. Posadili smo 21
smrek Pančičevk, 1 črni bor, 1 macesen, 31 tis, 30 rdečelistnih
česmin in 100 vrtnic. Pri ureditvi so pridno pomagali mladinci in
nekaj upokojencev: Gusti Pucko, Mara Čeh, Angela Lupša.
V postu smo se s sosedi zopet izmenjavali pri pridigah. Na cvetno
soboto in veliki ponedeljek smo imeli spokorno bogoslužje pri katerem je bila obakrat cerkev polna. Na veliki četrtek pri maši za
šolsko mladino je bilo navzočih 250 otrok, zvečer za odrasle je
bilo podobno.
Namesto sedežnine smo zbirali za kurjavo. Odzvalo se je 188 darovalcev z darovi od 30 do 2.000 din.
Pred božičem je bila spet skupna odveza. Polnočnico pa je opravil škof dr. Kramberger, ki je bil tukaj več let kaplan.

