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MISIJ 

Teden verske poglobitve 

Stanka Mocnrk 

V petek, 29. marca, so na 
Mestnem trgu, na prostoru, 
kjer je stala cerkev sv. 
Barbare, verniki idrijsko~ 
cerkljanske dekanije, skupaj 
.4 duhovniki, misijonarji in 
koprskim skofom Jurijem 
Bi~akom, .zaceli misijon, na 
katerega so se pripravljali ie 
nekaj casa. 

Po uvodni pesmi zdruzenega po nasi domovini in po vsem svetu!<< 
dekanijskega zbora in skofovi molitvi Po tern so otroci v zrak spustili rdece 
je slednjega in vse prisotne pozdravil balone v obliki srca, po trgu pa se je 
dekan Matej Kobal, idrijski rojak in razlegala misijonska himna Priceval 
sedaj zupnik v Cerknem. Predstavnica ljubezen born, ki so jo peli vsi prisotni. 
mladih je prebrala odlomek iz Pesemje spremljala tudi udelezence 
Pisma Rimljanom, v kate rem apostol procesije iz Mestnega trga do zupnijske 
Pavel sprasuje: »Kdo nas bo loci! od cerkev sv. Jozefa Delavca. 
Kristusove ljubezni? Mar stiska ali , V cerkvi je sledila sveta masa, pri 
nadloga, preganjanje ali lakota, nagota kateri so skupaj s skofom Jurijem 
ali nevarnost ali mec? Toda v vseh teh Bizjakom somasevali misijonarji in 
preizkusnjah zmagujemo po njem, dekanijski duhovniki. Predstavniki 
ki nasje vzljubil .<< Skof Jurij Bizjakje posameznih zupnij so sodelovali z 
misijonarjem izrocil Sveto pismo, kar je branjem odlomkov iz Svetega pis rna 
bilo simbolicno dejanje za oznanjevanje in s prosnjami. V pridigi je skof iz 
bozje besede in dodal : >>Naj se veselo starozaveznega berila (Oz 14,2-10) 
oznanilo bozje ljubezni, kakor ti rdeci izpostavil tri klice, ki slehernega 
baloni, razsiri po vsej dekaniji, skofiji, nagovarjajo v misijonskih dneh. 

SreCanje mladih druZin 

Na soncno nedeijsko popoldne 
se je v Cerknem .zbralo veliko 
mladih druiin. Najprej smo 
si pogledali risanko in se 
nato ra.zdelili v dve skupini. 
Misijonar, brat Jaro, in 
sestra Ania sta se .4 otroki 
pogovorila o risanki, brat 
Marko paje vodil pogovor s 
starsi. 

Sledilo je druzenje na prostem, 
kjer smo se skupaj z Merida in 
Jezusom odpravili na lov za skritim 
zakladom. Skupaj smo izdelali lok in 
se preizkusili v streljanju napacnih 
podob Boga, odkrili skrivno 
sporocilo, zapeli pesem o druzini, 
se pogumno podali skozi tune! in 
nazadrtje zasili pretrgano tapiserijo. 
Na vsaki tocki namje v imenu Jezusa 
spregovoril brat Jaro. Povedal je, da 
je pomembno v ziv!Jenju izbrati prave 
cilje; ce gledas stvari z ljubeznijo in 

vero, vidis veliko vee; kako vazno 
je, da se v druzini razumemo in si 
odpuscamo. 

Celotno pot smo zbirali deicke 
zaklada, kroglice s crkami, na cilju 
pa nas je cakal koncni del zaklada, 
kroglice s krizci in cekini. Zbrane 
kroglice smo nataknili na vrvico in 
si tako izdelali zapestnico. Srecanje 
smo zakljucili vzupniscu ob soku in 
prigrizku. Polni vtisov in nasmejanih 
obrazov po prijetnem druzenju smo 
se odpravili domov./ Ksenija Mavri 

petek, 5. april 2019 I 11 

Gorski resevalec Zarko Trusnovec 
vCrnemVrhu 

V nedeijo, 31. marca, so se v Crnem Vrhu nad Jdrijo .zbrali 
gasilci, lovci ter .zdravstveni in socialni delavci. Srecanje 
so priceli s sveto maso v iupnijski cerkvi, nato pa druienje 
nadaijevali v kulturni dvorani, kjer so gostili gorskega 
resevalca Zarka Trusnovca. 

Zarko Trusnovec prihaja iz Dolenje Trebuse, kjer se je ze v najstniskih letih 
navdusil nad plezanjem. Mocno gaje zaznamoval pripetljaj na tl.l.ri nad Cesko koco, 
kjer je prav on prvi zaslisal klice na pomoc in sprozil rd~valno ·akdjo. Po koncanem 
studiju se je vrnil v Tolmin, kjer je postal gorski resevalec. Po izobrazbi psiholog, 
pomaga resevalcem pri soocanju s travmami po hudih riesrecah s smrtnim izidom. 
V svoje delo vkljucuje predvsem pogovore o.smrh, kiv danasnji druzbi postaja 
vedno vecji tabu. V preteklosti se je druzba kqnkretneje srecevala s smrtjo~ saj so 
ljudje vecinoma umirali do rna. Danes j'e drugace, saj vecina !judi svoje zadnje ure 
prezivi v bolnisnicah ali domovih za ost1mle . .Zato je toliko bolj pomembno, da 
resevalci in drugi, ki so se srecali s smrtjo, svoje obcutke izrazijo takoj po nesreci 
injih ne potlacijo. Leta 2017 je prejel tudi mednarodno nagrado za solidarnost. 

Vseh prisotnih se je zelo dotaknila iskrenost Zarka Trusnovca in zar v njegovih 
oceh, ko je razlagal o raznoraznih pripetljajih iz resevalnih akcij, kijih ni bilo 
malo. Poudarilje, daje potrebno ob nesreci pomisliti in ravnati po nacelu resnice 
in ljubezni./ Polona RudolfZigon, Neza Rudolf ·· ' 

Misijon tudi na ulici 

Drugi dan misijona v Spodnji Jdriji smo se mladi .zbrali .za 
iupniscem ob 9. uri, kjer smo v krogu .zapeli him no lanskega 
oratorija in .zmolilijutranjo molitev. Z71pnik Mira nasje 
spodbudil.za evangeli.z,acijo, .za misijonarjenje po kraju, .4 

»bansi« smo se dodobra prebudili in se pripravili na pot. 

Animatorji, otroci in ostali prostovoljci smo v manjsih skupinah hodili od vrat 
do vrat ter razdajali sajblcke, pa tudi prijazne nasmehe in povabilo k vecerni 
masi in molitvi. Nismo se ustavili le pri vernikih, ampak pri vseh v Spodnji 
Idriji, Kanomlji in Krnicah. · 

Pri misijonarjenju se nam je pridruzila tudi skupnost Emanuel, ki je zvecer 
pri sveti masi sodelovala s petjem ter vodila vecerno molitev. Ob 19. uri smo 
se zbrali v cerkvi, kjer je sveto maso daroval pater Luka Modic, v pridigi nas 
je nagovoril, naj se v tern postnem casu z molitvijo zares poglobimo v bozjo 
skrivnost. Naj izkoristimo ta misijon, ta cast milosti za spreobrnenje, da se 
koncno spremenimo in izkoristimo ta edinstven trenutek, ki ga se nikoli ni 
bilo in ga vee ne bo. 

Bogosluzjuje sledila se adoracija s pricevanji, kjerje mlado dekle iz skupnosti 
Emanuel z nami delilo svojo t.eZko izkusnjo, in procesija ob prizganih sajblckih 
in sveckah. Nazadnje smo se mladi zbrali se v zupnijslj:.i dvorani, kjer smo 
prigriznili in se posladkali z domacimi dobrotami./ Tadej Peternelj 

Koncert sku pine Svetnik 

Veeer tretjega dne misijona .4 geslom »Priceval ijube.zen bam« 
namje v Cerknem popestrila stajerska skupina Svetnik, ki ie 
nekaj let uspe8no preigrava krscansko slavilno glasbo, torej 
glasbo .4 mocnim sporocilom. 

Dogodek pa nibil namenjen samo zvocnemu bozanju uses. V duhovno-ritmicni 
glasbi se zdruzujeta ritem in duh. In slednji z veliko zacetnico je med pricevanjem 
clanov sku pine, Davorja, Tadeja ter sestre Anie, prav gotovo vel med poslusalci. 
S projekcijo besedil paje bilo poskrbljeno tudi zajasnost evangeljskega sporocila 
glasbe./ Sandro Oblak 


