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Robinzon v času korone
Družina in življenje, piše Franci Šinkar
Ko sem bil še mulc, sem rad bral pustolovske romane in stripe. Predstavljal sem si, kako
bi bilo, če bi živel na samotnem otoku kot Robinson Crusoe ali pa v divjini kot Tarzan.
Zdaj, skoraj pol stoletja kasneje, se mi je želja uresničila. Ne sicer dobesedno (z morjem,
soncem, peskom, palmami in džunglo) in še zdaleč ne tako romantično, kot sem si to v
mladosti zamišljal, pa vseeno … Karantena, slišim, ima bojda različne stranske učinke,
ampak pri meni še ni prišlo tako daleč. Sploh pa se za starega dedca ne spodobi, da bi
v samih gatah skakal okoli hiše, pa čeprav živi na robu gozda, pa karantena gor ali dol!
Ne, živim bolj kot kakšen Robinson Crusoe, s tem, da je samotni otok zamenjala hiša.
Ne hodim nikamor, še najmanj v trgovino (tudi mi smo odkrili prednosti spletne trgovine
in dostave na dom), izogibam se drugim ljudem, pa še brado sem si pustil rasti. Ne vem,
ali naj se smejem ali naj se zgrozim, ko se zagledam v ogledalu, ampak po koncu
karantene se bom definitivno obril! Pravzaprav imam veliko srečo! Z marcem sem pristal
na zavodu za zaposlovanje (takrat ne preveč srečen). Računal sem, da bi našel še
kakšno delo, preden bi se upokojil; potem pa je pripotoval v našo deželo koronavirus
COVID-19 in me je minil ves apetit, da bi še iskal službo. Bom počakal na bolj zdravo
ozračje, kot se temu reče. Saj mi ni nič hudega! Ne morem si predstavljati, kaj preživljajo
tisti, ki so zboleli, pa tisti, ki jim je zaradi epidemije že kdo umrl, in tisti, ki hodijo v službo!
Kaj doživlja zdravstveno osebje, pa zaposleni v trgovinah … Hudo je zadelo tudi vse
tiste, ki so ostali brez dela. Tudi moja starejša dva sinova sta med njimi. Le najmlajši še
študira od doma. Sumim pa, da ženi, ki je že leta doma, gremo malce na živce, ker nas
je vse povsod polno. Prej je bila navajena, da je bila sama vsaj dopoldne, do mojega
prihoda iz službe. Res zna biti malo naporno, ker smo vsi ves čas doma, ampak če
posadke podmornic preživijo, brez da bi se mornarji po dveh mesecih plovbe pobili med
seboj, bomo tudi mi preživeli! Roke si pa tako pridno umivamo, da zna biti račun za vodo
tak, kot da vzgajamo delfine! Bolje delfine, kot pa korono! Dolgčas nam ni, ker je v hiši
ali okoli nje vedno kaj takega, kar lahko postoriš. Sedaj, ko sem brezposeln, imam doma
toliko dela, da sploh ne vem, kako sem prej našel čas, da sem hodil v službo! Pa zabavno
je tudi. Na primer, kako speči kruh brez kvasa iz trgovine. Moje osebno mnenje je, da je

kvas zakon. Vmes pa smo imeli nešteto poskusov iz moke – rezultati pa so bili v razponu
od »še kar užitno« preko »plastelina« do »Bog se usmili«. Na Youtube je pa tako lepo
izgledalo! Potem smo končno dobili kvas iz spletne trgovine in žena spet peče kruh kot
v dobrih časih, pred korono.
Tudi Robinson je na svojem otoku kar naprej nekaj delal, da si je olajšal življenje. Je pa
tudi bral Sveto pismo in molil, na to ne smemo pozabiti! Mi pa imamo še internet in
smo lahko vsak dan pri sveti maši, pa čeprav bolj na suho, v instant obliki, samo preko
računalniškega ekrana. Imamo »stotinke za odnose« in druge spodbude, ki jih dobivamo
po elektronski pošti in na spletu; vse, da bi lažje preživeli te nore čase in se iz vsega tega
tudi kaj naučili.
Ne pozabimo: čas nepoučenosti in nevednosti je minil. Prav tako čas sprenevedanja
in ignorance. Pa še vlada se je zamenjala. Zdaj je vsem jasno, da je COVID-19 resna
zadeva. Še huje – smrtonosna zadeva.
Če kdaj, je zdaj čas, ko se mora vsak zavedati, da ni odgovoren samo za svoje
življenje, pač pa tudi za življenja vseh, s katerimi pride v stik, fizično ali samo
posredno, preko predmetov. Odgovorno obnašanje, spoštovanje ukrepov in
molitev so povsem na mestu. Življenje, ki ga bomo s tem rešili, bo morda življenje
naših najdražjih.
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Dragi moji, dobri ljudje … farani ribniške in antonske fare!
Več kot mesec dni je od zadnje skupne daritve, sv. maše, ki smo jo obhajali skupaj, kot
župnijsko občestvo. Natančneje, 12. marca 2020, ob 19. uri.
Od takrat dalje darujem vsak dan po vaših mašnih namenih za katere ste darovali oz.
ste jih zagovorili. Vsak dan na oltar polagam pred dobrotnega Boga Očeta vaše drage
rajne … v mislih pa tudi na vsakogar izmed vas osebno, vaše družine, skupnosti, v
katerih bivate, obe župniji … kličem Božjega blagoslova.
Upam in verjamem, da se ob uri daritve vsedete, sami ali v krogu družine, prižgete svečo
in se v duhu povežemo v molitvi ter v globoki zbranosti prejmete tudi duhovno obhajilo.
Verjamem, da spremljate sv. maše in molitve po radiu Ognjišče, Exodus TV, TV SLO 1,
TV SLO 2, po svetovnem spletnem medmrežju … Verjamem, da prebirate tudi spletno
stran Katoliška Cerkev v Sloveniji, na kateri nas Slovenska škofovska konferenca
nagovarja, vodi in spodbuja v času epidemije … da prebirate tudi spletni strani obeh
župnij, kjer so objavljena oznanila.
Velika noč je za nami. Praznik smo, za razliko od prejšnjih let, obhajali doma, sami ali v
krogu družine. Lahko smo začutili pravo vsebino in globino velikonočnih praznikov.
A življenje teče naprej in mnogim stvarem se bomo morali še odpovedati oz. nekatere
na novo zastaviti. Videli bomo kako bo s priljubljeno majniško, šmarnično pobožnostjo.
V pastoralnem koledarju oz. pastoralnem življenju župnij bo odpadla »Lepa« nedelja v
Josipdolu, na čast sv. Jožefu Delavcu. Potem slovesnost sv. spovedi in sv. obhajila naših
tretješolcev. Prestavili ju bomo v naslednje šolsko leto, v mesec oktober. Tudi
podeljevanje ostalih zakramentov, sv. krsta in sv. zakona, bomo preložili za nedoločen
čas. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov.
Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna
sveta maša pa bo darovana po preklicu tega navodila.
Hvala za vaše razumevanje in bodite zdravi!
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Slovenski katehetski urad je v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo tudi letos pripravil
šmarnično branje za mesec maj.
➢ NAJVEČJI DAR, Cerar Marjeta, Šmarnice za otroke 2020
Zgodbe, ki jih boste brali na straneh letošnjih šmarnic za otroke, so zgodbe dveh družin.
Dveh mam, dveh očkov in osmih otrok, ki so vsi približno enake starosti. Vsi živijo
preprosto življenje na obrobju mesta, na dveh majhnih kmetijah in v isti župniji. Nekega
poletnega dne sta se mami odločili, da vseh osem mulcev peljeta na krajše počitnice. In
prav med temi počitnicami so se rodile te zgodbe.
To so resnične zgodbe, ki so se dogajale in se še dogajajo vsakomur izmed nas. So
zahvala, prošnja, so bolečina srca, so vzklik veselja in upanja. Pripoveduje nam jih
devetletna Polona, ki hodi v četrti razred. Predvsem pa so zgodbe, ki jih je spisalo otroško
srce, v katerem ima Marija prav posebno mesto.
➢ SVETI JANEZ HENRIK NEWMAN, Dolenc Bogdan Šmarnice za odrasle 2020
V knjigi spremljamo življenjsko pot Janeza Henrika Newmana (1801–1890),
spreobrnjenca iz Anglikanske cerkve v Katoliško, ki ga je papež Frančišek leta 2019
razglasil za svetnika. Njegova osupljiva pot je prepletena s splošnim dogajanjem a
britanskem otočju, kjer je Newman desetletja poglabljal svojo vero in odnos z Bogom.
Med ljudi se vedno znova vrača s svojimi teološkimi spisi ter molitvami, kjer lahko tudi
sami občutimo njegovo navdihujoče kardinalsko geslo: Srce govori srcu. Janeza
Henrika Newmana, ki je bil leta 2019 razglašen za svetnika, na začetku spremljamo kot
učenjaka v Oxfordu, kjer je s pomočjo sodelavcev združeval vero v Jezusa in
izobraževanje, njegovi najpomembnejši vrednoti. Čeprav se nam v vlogi mladega učitelja
predstavlja kot strog in natančen, nas njegove prigode v Angliji tudi nasmejijo, še večkrat
pa nas presune njegov bojeviti duh, ki se je zavedal, da se bo za vero potrebno tudi
pošteno boriti.
Newmanovo zaupanje v Anglikansko cerkev in splošno versko dogajanje na britanskem
otočju se je zaradi različnih politično-verskih okoliščin postopoma krhalo, mogočni
spomeniki in ostanki pradavnih angleških samostanov pa so mu dajali misliti, da zanj
morda obstaja pravilnejša pot. Zatočišče je našel v Katoliški cerkvi in v molitvi k Mariji, ki
se ji je poklonil tudi v čudovitih duhovnih spisih. Ti zaključujejo poglavja v knjigi in slednji
dajejo pečat, ki presega časovne okvire šmarničnega branja in nas s svojo toplo besedo
nagovarjajo, da se h knjigi vedno znova vračamo.
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