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14. NAVADNA NEDELJA – 7.7.2013 (nedelja Slovencev po svetu)
Sv. JEDRT ob 9.30:   + AMALIJA KOTNIK in VINKO NAGLIČ – R – Franček

Torek 2.julij 2013
Dom Sv. Eme ob 17.00: + JANEZ RAMŠAK - osmina

15. NAVADNA NEDELJA – 14.7.2013
Šentjanž ob 8.00: + ALOJZ IN ANA TEMNIKAR in sin JOŽE – obl. - R
Sv. Peter na Kronski gor ob 9.30: ŽIVI IN RAJNI FARANI PZŽD
 Nova Družina vas čaka.

Hvala za lepo sodelovanje tukaj pri Sv. Jedrti, za lepo ozaljšano cerkev in
procesijo. Le tako naprej. Prihodnje leto pa se bomo lotili obnove strehe z
skodlami. Bomo pozimi zbirali macesnov les za obnovo.

Na nedeljo Slovencev po svetu, ki jo po tradiciji obhajamo prvo nedeljo v juliju, je naša
pozornost pri bogoslužju in molitvah namenjena četrtini narodnega telesa.
Slovenska družba se polagoma bolj zaveda narodne celovitosti v domovini,
zamejstvu in izseljenstvu. Globalizacija omogoča tesnejše stike, spoznavanje in
bližino. Izseljenska pastoralna struktura je dobra, potrebuje pa tudi
posodobitve.

Katoliška duhovna oskrba je najstarejše neprekinjeno spremstvo slovenskega
izseljenstva. Odkar imamo svojo državo, je v slovenski javnosti poraslo
zanimanje za polmilijonski del naroda, ki živi v svetu. Izseljenska pastoralna
struktura deluje dobro, potrebuje le posodobitev, da se prilagodi
spremembam v starih skupnostih, in nove pastoralne prijeme v odnosu do
novih selitvenih tokov.
Na slovenskem »ozemlju« v svetu in s tem tudi pri pastoralnem poslanstvu
Cerkve je treba upoštevati stvarnost, ki izvira iz preprostega in razvidnega

razloga: Slovenci v svetu nočejo odmreti. Če odhaja z odra prva generacija izseljencev, ostaja druga in tretja,
ki se ne podreja dosedanjim pristopom pomoči iz domovine, ampak zase zahteva nove, posodobljene,
učinkovite za njihov čas in njihovo življenje. To postavlja pred slovensko družbo, državo in Cerkev nov izziv
Slovencev v svetu: domovina naših staršev naj nas vzame takšne, kakršni smo, in nas take obravnava kot
svoje ljudi. Manj pomembno je to, ali imajo slovensko državljanstvo ali ne.
Pastoralno poslanstvo med Slovenci po svetu ne zahteva nič več in nič manj od tega, kot to nalogo
razumemo v domovini. Naj nas na to nedeljo združi skupna molitev in priprošnja, da bi znali rasti v svojih
občestvih, pa naj bo to v domovini ali izven nje. Naj bodo občestva povezana, da bomo lahko tako opravljali
poslanstvo, ki nam ga kot svojim učencem daje sam Jezus Kristus.
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