Dragi moji!
Tokrat vas nagovarjam z drugačne »prižnice«, lahko bi rekel iz elektronskega
ambona. Rad bi vas opogumil v tem negotovem času, da ostanemo med seboj
povezani. Čeprav si ne moremo biti fizično blizu, obstajajo načini, kako lahko
drug drugemu vlivamo poguma in si pomagamo. Nismo vsi medicinsko osebje
ali strokovnjaki za viruse, vsak pa lahko z odgovornim ravnanjem in
solidarnostjo prispeva svoj delež.
Predvsem vas vabim k molitvi za vse obolele, za medicinske delavce in vse
odgovorne v državi, da bi izpolnili odgovorno poslanstvo. Vabim k solidarnosti
in pomoči najbolj ranljivim, starejšim, ki so nam blizu; lahko jim kaj prinesemo
iz trgovine, pomagamo pri uporabi socialnih omrežij (prenosi maš….)
Kot vam je znano moramo duhovniki maševati sami. To ne pomeni, da maše
odpadejo. Ob urah, ki so oznanjene bomo maševali po namenih, ki ste jih
oddali. Ker ne morete biti prisotni, vas vabimo, da ste v tistem času povezani z
nami v molitvi za vaše drage rajne in vaše molitvene namene.
Župnijska cerkev bo v nedeljo odprta za molitev pred Najsvetejšim. V
Polhovem Gradcu od 8h do 10h. V Črnem Vrhu od 8.30h do 9.30h. Predvsem k
tej molitvi vabim tiste iz družin, ki ste doma bolj izolirani, v dobri zdravstveni
kondiciji. Upoštevajmo stroga pravila. Vrata bodo odprta, ne prijemajmo kljuk
in klopi, med nami naj bo več metrov razdalje. Če je v cerkvi več kot 10 ljudi
počakajmo zunaj, morda z molitvijo za rajne na pokopališču. Ne prihajajmo v
skupinah. Ob tej priložnosti lahko vzamete verski tisk in ga po možnosti
odnesete še starejšim v vaši bližini.
Redni obiski starejših za delitev zakramentov v tem času niso primerni. Če pa
kdo zelo resno zboli in je v smrtni nevarnosti naj me nemudoma pokliče.
Obisk bom opravil na domu, pri čemer bom uporabil zaščitno masko in
rokavice.
Po socialnih omrežjih in elektronski pošti vam bomo pošiljali besedno
bogoslužje za družine, za posamezne razrede verouka tudi naloge za prihodnje
tedne. Za osebno in družinsko uporabo predlagamo tudi spletne strani za
poglobljeno duhovno življenje v tem izrednem postnem času kot npr: »pridi in
poglej«, »deli Jezusa«…
Za vsako osebo, verno ali neverno, je to »ugoden čas, da dojamemo vrednost
bratstva, povezanosti drug z drugim na neločljiv način«; čas, v katerem nam

vrednost solidarnosti, ki izvira iz ljubezni, ki se žrtvuje za druge, pomaga videti
drugega – osebo, narod ali državo – ne kot neko sredstvo, ampak kot sebi
podobnega, kot pomoč. »Vrednost solidarnosti tudi zahteva, da se učloveči.
Pomislimo na soseda, sodelavca, prijatelja, predvsem pa na zdravnike in
bolničarje, ki tvegajo okužbo, da bi rešili okužene. Te osebe živijo in nam kažejo
smisel velikonočne skrivnosti, ki je darovanje in služenje.«
Svete maše na daljavo
Pri sveti maši lahko v tem izrednem času sodelujemo na daljavo. Možnosti je
veliko:
- Radio Ognjišče: neposredni prenos vsak dan ob 19. uri, v nedeljo ob 10. uri,
- TV Exodus: predvajanje vsak dan ob 6., 12., 18. uri in ob polnoči, vsako
nedeljo neposredni prenos iz Bazilike Matere Usmiljenja v Mariboru ob 8.30,
- TV Slovenija: neposredni prenos na drugem programu v nedeljo ob 10. uri
(to nedeljo bo prenos iz mariborske stolnice),
- Portal Pridi.com, prenos iz župnijske cerkve Marije Božje Matere v
Kosezah: ob delavnikih ob 7. in 18.30 uri (ob petkih je pol ure pred mašo tudi
prenos križevega pota), ob nedeljah od 8. in 10. uri,
- Kapucini Ljubljana – Štepanja video prenos na spletu: ob delavnikih ob 19.
uri, ob nedeljah ob 8., 9.15 in 10.30 uri,
- Kapucini Škofja Loka imajo prenos na spletu: od ponedeljka do petka ob 8.
uri, ob nedeljah ob 8., 11. in 18. uri,
- Bazilika Matere Usmiljenja v Mariboru: vsak dan ob 9. in 19 uri,
- Župnija Srednja vas v Bohinju na facebook strani župnika Martina Goloba
vsak dan ob 19. uri,
- Župnija Sora na facebook strani župnije ob nedeljah ob 9.30.
Pri tem smo povabljeni, da starejšim, ki sami z novim tehnologijami ne znajo
toliko postopati, pomagamo in omogočimo, da bodo tudi oni lahko na daljavo
sodelovali pri bogoslužjih.
Vaš »župnik na daljavo«, ki pa vam je v teh časih še posebej blizu
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