
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
10. do 16. 2. 2020 
 
 

   ponedeljek:  
7.30 za + Pavla in Stanka Smrkolj 
18.30 za + Ivana Lesjaka, greg. 

 torek:  
7.30 za bolnike in njihove strežnike 

za + Silvestra Metulja 

18.30 na čast Lurški MB in Sv. 
  Duhu za milost vere 

za + Ivana Lesjaka, greg. 

      sreda:  
7.30 za + Franca Pahovnika 
 za + Ivana Lesjaka, greg. 
18.30 za + Marijo Ulaga, obl. Jožeta  

      četrtek:  
7.30 za + Ivana Lesjaka, greg. 
18.30 Mariji Pomočnici za zdravje 

     petek:  

7.30 na čast sv. Valentinu za god 

za + Ivana Lesjaka, greg. 
18.30 za Franja Žabota 

      sobota:  
7.30 za + Ivana Lesjaka, greg. 
18.30 za + Lojzko in Ivana Božič 

      NEDELJA 
8.00 za + Alojza Jančiča 

za + Ivana Lesjaka, greg. 
10.00 za + Julijano Lovašič, moža 

 in starše  
za žive in rajne farane 

 

Nebeškemu bogoslužju se je  
pridružil + Štefan Ferenčak, 
duhovnik SDB, ki je veliko storil 
za naš don Boskov center.  
 

 
 

OZNANILA: 
 

● Podobi soli in luči, ki jih je uporabil Jezus za 
svoje učence, kažeta na nepogrešljivost kristja-
nov za ta svet. Če smo že ugledali luč sveta, naj 
zahrepenimo tudi po večni luči. Če imamo vsaj 
nekaj soli v glavi, ne bomo govorili neumnosti, 
ampak se še bolj odpirali večni Resnici. 

 

● Jutri ob 19.10 bo seja ŽPS, ki jo bomo začeli v 
kapeli z molitvijo večernic. Na seji bomo med 
drugim govorili o pripravah na izbiro članov za 
ŽPS v naslednjem petletnem mandatu.  

 

● V torek je god Lurške Matere Božje in svetovni 
dan bolnikov. Pri mašah bomo prebrali pape-
ževo pismo za to priložnost, ki ga najdete tudi 
na spletu. Duhovniki bomo z veseljem obiskali 
bolne na domu in jim podelili zakramente 
Božje tolažbe in moči, zlasti sv. obhajilo in 
bolniško maziljenje. Sporočite in pokličite nas. 

 

● Prihodnjo nedeljo se ob 9. uri dobimo starši in 
otroci v pripravi na 1. sv. spoved. Pri sv. maši 
bomo obudili spomin na krstno prerojenje, ko 
se je začela naša zgodba življenja z Jezusom. 

 

● Naslednji dve nedelji se bomo seznanili s 
pismom slovenskih škofov za letošnji postni 
čas. Tudi s tem pismom bolje spoznamo, kaj 
Duh govori Cerkvi. 

 

● Založba Družina je podaljšala rok za naročilo 
treh brezplačnih številk tednika Družina do 
konca meseca. Naročilni kartonček dobite v 
pisarni ali zakristiji.  

 

● Ne pozabite vzeti Glasila, na voljo je še revija 
Don Bosko. 

 
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 

  10. 2.  seja ŽPS 
  16. 2. srečanje staršev prvoobhajancev 
 revija cerkvenih zborov v stolnici 
  24. 2. spominski dan Marije Pomočnice 
  26. 2. pepelnica, začetek postnega časa 
 
 

9. 2. 2020                5. nedelja med letom           Leto XVI. št. 6 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Izaija 58,7-10 
Psalm 112 
1 Korinčanom 2,1-5 
Matej 5,13-16 
 

 
 

Če odpraviš zatiranje iz svo-
je srede, kazanje s prstom in 
varljivo govorjenje, če daješ 
lačnemu, kar imaš sam rad, 
in reveža nasitiš, bo vzšla v 
temi tvoja luč in tvoja temina 
bo kakor poldan.  
 

V temi zasije luč poštenim. 
 

Bratje in sestre, ko sem prišel 
k vam, nisem prišel zato, da 
bi vam z vzvišenostjo besede 
ali modrosti oznanjal Božjo 
skrivnost. Sklenil sem 
namreč, da med vami ne bom 
vedel za nič drugega kakor 
za Jezusa Kristusa, in sicer 
križanega. 
 

Vi ste sol zemlje. Vi ste luč 
sveta. Takó naj vaša luč sveti 
pred ljudmi, da bodo videli 
vaša dobra dela in slavili 
vašega Očeta, ki je v nebesih. 
 

 

 

 
 

Vsak predmet glede na svojo naravo 

odseva nekaj kar ni on. Luna odseva son-

čno svetlobo, odsevna telesa vračajo 

prejete žarke. Tudi človek je odsev tega 

kar je prejel ali še prejema: dobrote, 

pozornosti, veselja, ljubezni, pa žal tudi 

zaničevanja, izkoriščanja, zlorabe. Nadvse 

lepo zasije človek, ko postane odsev Bo-ga 

samega, ko razodeva srečo, bogastvo in 

čast svojega Božjega otroštva. Sveti Duh, 

ki v nas prebiva, daje mir in veselje. On 

nenehno priliva olje v svetilko življenja, da 

svetimo drugim kot luč vere, upanja in 

ljubezni. To se kaže bolj v dejanjih kot v 

besedah. Izziv evangelija je jasen: Ali 

bližnji v mojih delih in življenju 

prepoznajo Boga in ga tako lažje slavijo? 

  



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

129-130.  ZAKAJ OBSTA-

JA LE ENA CERKEV? 
 

Kakor obstaja le en sam 
Kristus, lahko obstaja tu-
di eno samo Kristusovo 
telo, ena sama Kristuso-
va nevesta, torej ena Cer-
kev Jezusa Kristusa. On 
je glava, Cerkev je telo. 
Kakor ima telo veliko u-
dov, vendar je samo eno, 
tako tudi Cerkev sestavlja 
veliko delnih Cerkva. Vsi 
krščeni pripadamo Kri-
stusovi Cerkvi. Zato se po 
pravici imenujejo kris-
tjani, naši bratje in sestre 
tudi tisti, ki so ločeni od 
polnega občestva katoli-
ške Cerkve. 
 

Jezus je svojo Cerkev zgra-
dil na temelju apostolov. Ta 
temelj drži do danes. Vero 
apostolov je pod vodstvom 
petrinske službe, »ki pred-
seduje v ljubezni«, Cerkev 
predajala iz roda v rod. Tudi 
zakramenti, ki jih je Jezus 
zaupal zboru apostolov, še 
vedno delujejo s svojo pr-
votno močjo. Ločitve od 
ene Kristusove Cerkve so 
nastale zaradi popačenja 
Jezusovega nauka, člove-
ških napak in družbenih 
okoliščin. Današnji kristjani 
ne nosimo odgovornosti za  
te zgodovinske razkole.   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SVETOVNI DAN BOLNIKOV 
 

Iz pisma papeža Frančiška za dan bolnikov:  
 

Jezusove besede: »Pridite k meni vsi, ki ste 
utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek« 
(Mt 11,28), nakazujejo skrivnostno pot milosti, ki 
se razodeva preprostim in daje novo moč utru-
jenim. Te Kristusove besede odražajo solidar-
nost Sina človekovega z vsemi, ki so ranjeni in 
obteženi. Koliko ljudi trpi v telesu in v duši! Je-
zus poziva vse, naj pridejo bliže – »Pridite k 
meni!« – ter jim obljublja tolažbo in počitek.«  

Na 28. svetovni dan bolnikov Jezus nago-
varja bolnike, zatirane in revne, ki vedo, da so 
popolnoma odvisni od Boga, in ki pod breme-
nom preizkušenj potrebujejo ozdravitev. Jezus 
tistim, ki doživljajo tesnobo zaradi lastne krhko-
sti, bolečine in šibkosti, ne postavlja zakonov, 
ampak jim ponuja usmiljenje in tolažbo s svojo 
navzočnostjo. Jezus gleda ranjeno človeškost, 
njegove oči se zazrejo v srce vsakega posame-
znika. Njegov pogled ni brezbrižen, ampak za-
jema ljudi v njihovi celostnosti, vsakega posa-
meznika v njegovem zdravstvenem stanju, ni-
kogar ne zavrže. Vse vabi, da vstopijo v njegovo 
življenje in so deležni njegove nežnosti.  

V bolezenskih preizkušnjah zagotovo po-
trebujete kraj, kjer boste našli počitek. Cerkev 
želi vedno bolj postajati »gostišče« usmiljenega 
Samarijana, ki je Kristus (prim. Lk 10,34), torej 
dom, v katerem boste našli njegovo milost, ki se 
odraža v bližini, sprejemanju in olajšanju. V tem 
domu boste srečali ljudi, ki jih je v njihovi šibko-
sti ozdravilo Božje usmiljenje. Ti vam bodo po-
magali nositi križ in vam na trpljenje pomagali 
pogledati v novi luči. Lahko boste pogledali on-
kraj svoje bolezni in se zazrli proti širokemu ob-
zorju nove luči in novih moči za svoje življenje. 

 Blaženi Devici Mariji, zdravju bolnikov, iz-
ročam vse bolne, njihove družine in vse zdrav-
stvene delavce. V molitvi sem z vami. Podelju-
jem vam tudi svoj apostolski blagoslov. 

PRIPRAVE NA IZBOR ŽPS 
 

Leta hitro minevajo in tako se letos izteka 

mandat 3. župnijskemu svetu v naši župniji, ki 

ima v življenju Cerkve pomembno vlogo. To po-

svetovalno in delovno telo pomaga župniku da 

preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvaja-

nje pastoralnega poslan-

stva župnije. ŽPS nadalje 

spodbuja soodgovornost 

in omogoča sodelovanje 
vseh vernikov v župniji na 

področju oznanjevanja, 
bogoslužja in dobrodel-
nosti. 

Do dneva izbora novih članov na 4. postno 

nedeljo potekajo priprave, ki jih vodi komisija,  

izbrana na januarski seji. Do naslednje seje 

člani pripravijo osebno oceno o delu doseda-

njega ŽPS in kakšno priporočilo za naprej. Obe-

nem bodo člani predlagali osebe, ki jih boste fa-

rani izbirali. Seveda bodo člane predlagale tudi 

druge delujoče skupine v fari (starši veroučen-
cev, pevci, bralci, mladi v SMC, Karitas, zakon-

ska skupina …) ali posamezniki.  

Vemo, da kandidati ne čakajo v vrsti in se 

ne potegujejo za to funkcijo. To je v bistvu dele-

girano služenje krajevni Cerkvi, ki izvira iz krst-

nega posvečenja in sprejetja v Cerkev. Biti akti-
ven kristjan pomeni biti rodoviten vernik, po-

stavljen na svetilnik, ki s Kristusovo lučjo raz-
svetjuje življenjske poti soljudem. Danes smo 

za evangelizacijo, ki je zaupana skupnosti, od-

govorni mi. Zato računamo na vašo pripravlje-

nost. To se vam bo po Božje obrestovalo.  
Službe in poslanstvo v Cerkvi pa oživlja 

Sveti Duh. Zato pogosto prosimo za to luč in 
moč z višave, da v nas prižge ogenj vere in lju-

bezni. V ta namen bomo molili tudi pri vseh sv. 

mašah.  

 

 

SLOVENSKI KULTURNI 

PRAZNIK 
 

 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Alojzij Stepinac, škof-muč.  

T Lurška Mati Božja  

S Evlalija, mučenka  

Č Jordan, redovnik  

P Valentin, mučenec  

S Klavdij, redovnik  

N Julijana, mučenka  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

PASTIRSKA PALICA 
je služila varuhom čred za 
odganjanje nevarnosti, zbi-
ranje in usmerjanje črede, 
pa tudi za osebno popotno 
oporo. V rimskih katakom-
bah so našli podobo Do-
brega pastirja, ki sedi pod 
drevesom, v desnici ima pa-
stirsko piščal, v levici pa pa-
lico s krivino na vrhu. Ta 
upodobitev je na ovitku na-
šega Katekizma, ki ga ta-
kole razloži: »Kristus, Dobri 
pastir, vodi in varuje svoje 
verne s svojo palico, kliče 
verne z napevom resnice in 
jih pusti počivati v senci 
'drevesa življenja', rešilnega 
križa, ki odpira raj«. Posve-
čevalec ob posvetitvi škofa 
izroči palico z besedami: 
»Sprejmi palico, znamenje 
pastirske službe, skrbi za 
celotno Kristusovo čredo, v 
kateri te je Sveti Duh posta-
vil, da kot škof vodiš Božjo 
Cerkev. Nekatere palice 
imajo na sebi upodobljene 
razne verske motive in sim-
bole, ki naj škofa vedno 
spominjajo na njegovo po-
slanstvo med Božjo čredo.  
 


