Spoštovani starši!

Ravne, 26.3. 2020

Po prvem dopisu, v katerem smo vas obvestili, da so slovenski škofje
odpovedali verouk do 29.3., se vam spet oglašamo. Glede na to, da bomo še nekaj
časa v teh spremenjenih razmerah in bomo tudi velikonočne praznike obhajali
drugače, želimo biti z vami in z vašimi otroci, ki obiskujejo verouk na poseben način
povezani.
Najprej naj povemo, da smo v molitvi z vami, da mislimo na vse vas, da bi te
drugačne, za nekatere tudi težke in stresne čase kar najbolje preživeli. Mislimo na vaše
otroke, ki so se morda na začetku razveselili, da odpade verouk in da jim ne bo treba
v šolo, toda vemo, da za nikogar to ni lahko obdobje. Predvsem pa Bogu in vsem
svetnikom priporočamo vse nas, da bi nas ohranil zdrave, da bi nas ohranil pri življenju,
predvsem pa da bi se lahko čimprej vrnili v normalne življenjske pogoje.
Želimo, da bi kljub tej prekinitvi veroučno leto uspešno zaključili zato vabiva vas
in vaše otroke, da sprejmete najine spodbude za verouk na domu. Predvsem pa, da bi
družina na svoj način v poglobljeni molitvi obhajala zadnja postna tedna in z domačim
bogoslužjem obhajala Veliko noč. Morda pa je to čas, da se še bolj zaupno obračamo
k Bogu in se zavemo, da so vrednote tiste, ki nas ohranjajo duhovno žive.
Vabiva vas k poslušanja nedeljskih in prazničnih svetih maš na televiziji in preko
internetnih povezav, facebooka.
Cvetna nedelja je pred nami. Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov
zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje
(npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Blagoslov tokrat
velja, če ga spremljamo preko medijev. Podobno velja za velikonočna jedila. O
praznovanju velikonočnih praznikov pa še naslednjič.
Podrobnosti lahko najdete na spletni strani : https://katoliska-cerkev.si

in

domače informacije na župnijski strani: https://www.tilci.si/
Za vsa vprašanja in pojasnila, ali za pogovor sva vam na voljo. Pokličite,
napišite. Ostanimo povezani.
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