Pomagal si stotim ljudem.
50 te jih ne bo več pogledalo.
25 jih bo menilo, da je bila to tvoja
dolžnost.
15 jih bo zahtevalo, da narediš še
veliko več.
9 ti jih bo nagajalo v zahvalo za
dobro, ki so ga prejeli.
En sam se ti bo vedno zahvaljeval in
prav ta bo od vseh stotih najbolj reven.
In sedaj premisli, ali se je splačalo.
Mislim, zares mislim, da se je!
(sv. mati Terezija)

Veš,
da si

junij 2019, naklada 300 izvodov

pomemben/a?

Ko opravljaš svoj poklic, skrbiš za dobro
posameznika in družbe. Srečuješ se z
mnogimi nevarnostmi, zlo preži na Tebe
skoraj na vsakem koraku. In ko zlo udari,
lahko udari uniformo, toda posledice nosi
človek, ki nosi uniformo.
Uniformo se da popraviti, zamenjati.
Uniforma lahko zdrži v muzeju več kot sto
let. Človek žal ne. Človek pa je tisti, ki
uniformi da življenje. In človek je
najpomembnejši.
Ker si za nekoga ne samo pomemben/a
temveč resničen/a, dober/a, lep/a in
enkraten/a v svojem bivanju, je lahko
pomoč in podpora sočloveka v trenutkih
ranljivosti življenjskega pomena.
Zato dovolite, da Vam Cerkev priskoči na
pomoč, ko v življenju in poklicu čutite
potrebo po pomoči.

Bog želi dobro za vsakega človeka. Ne
glede na naše družbene opredelitve.
Božja moč je v njegovi dobroti in
dobrota vedno premaga zlo.
Zato je Bog človekova največja moč.
Dokaz je Cerkev, ki je človeška
ustanova ter zato nepopolna in šibka.
Toda samo zaradi Boga se je obdržala
skozi dva tisoč razburljivih let.
Sebično bi bilo, če Cerkev ne bi iz
hvaležnosti Bogu pomagala vsakemu,
ki se trudi za dobro, pa doživlja kakor
tudi Cerkev sama neuspehe in padce.
Policisti
z
izvrševanjem
svojega
poklica delate dobro. Toda ker poklica
ni brez človeka, človek pa je šibak in
nepopoln, želi Cerkev, kadar Vam
življenju in v izvrševanju poklica
zmanjka dobrega, pomagati s molitvijo
in prošnjo k Bogu.
Če torej poklicne in življenjske zahteve
postajajo neznosne, če se je dobro
umaknilo zlu, nas obvestite in rade
volje bomo molili in prosili Boga za
Vas.
Igor Jereb, policijski vikar in
Aleš Pečavar, župnik v Dolenji vasi

Sem policist, policistka v stiski, potrebujem molitev zaradi
 službenih problemov
 družinskih problemov
 za sodelavce
 za družinske člane
 drugo: _________________________________________________________

Tvoj poklic je na nek način Tvoje
poslanstvo, ter je za družbo nujen,
pomemben, nenadomestljiv. Toda za
vsako uniformo se skriva človek, ki je za
nekoga resničen, dober, lep in enkraten.

MOČ DOBROHOTNOSTI
Nepodpisan izpolnjen obrazec pošljite v neoznačeni pisemski ovojnici na naslov:
Župnija Dolenja vas, Strma pot 2, 1331 Dolenja vas

Spoštovani policist,
Spoštovana policistka,

