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Beseda živega Boga

Čez osem dni so bili
njegovi učenci zopet notri

in Tomaž med njimi.
Jezus pride pri zaprtih

vratih, stopi v sredo in reče:
»Mir vam bodi!«

Potem reče Tomažu;
»Deni svoj prst semkaj

in poglej moje roke;
podaj svojo roko

in jo položi v mojo stran 
in ne bodi neveren,

ampak veren!

(Jn 20,26-27)

On jim je rekel:
»Vrzite mrežo na desno

stran čolna in boste našli.«
Vrgli so torej in zaradi obilice rib

je že niso več mogli izvleči.
Oni učenec, ki ga je Jezus ljubil,

je torej Petru rekel:
»Gospod je!«

Ko je Simon Peter slišal,
da je Gospod,

si je opasal haljo,
bil jo je namreč slekel,

in se vrgel v morje.

(Jn 21,6-7)



Z a vsako dobo, tudi za našo, velja, 
da je Bog v odhajanju in prihaja-

nju. V prihajanju? Zdi se namreč, da 
Bog v naši dobi predvsem odhaja. Da 
je v zatonu. Da ga je vedno manj. Črna 
je prihodnost krščanstva, je marsikdo 
prepričan.

Kdor napoveduje, da bo krščanstvo 
v 21. stoletju usahnilo, nima prav. Po-
datki in trendi govorijo drugače. V 
svetu je krščanstva iz leto v leto več. 
Ameriški religiolog Philip Jenkins si 
je pred desetimi leti v knjigi Novi kr-
ščanski svet »drznil« celo napovedati, 
da bo morda leta 2100 polovica sve-
tovnega prebivalstva krščanske vero-
izpovedi. Današnji povprečni kristjan 
je po Jenkinsu revna temnopolta žen-
ska, stara okrog 28 let. Ta opis pove: 
1. krščanstvo je danes najmočnejše na 
jugu zemeljske oble; 2. krščanstvo ni 
religija vplivnih, bogatih in sitih, pač 
pa revnih in skromnih; 3. življenjsko 
moč dajejo krščanstvu predvsem žene 
in matere; in 4. – zanimivo za našo 
temo – krščanstvo je »mlada« religija, 
saj je povprečna starost kristjana pod 
30 let.  

Bog da odhaja? Boga da je manj in 
manj? Svetovna demografska slika 
govori drugače. Statistika je na strani 
Boga.

Že, že, boste rekli. Toda Evropi ni 
rešitve. Tu se bo krščanska vera zago-
tovo skrčila. Črnogledost glede Evrope 
ni iz trte zvita. Ko so pred nekaj leti 

v Nemčiji opravili demoskopsko pro-
gnozo o tamkajšnjem katolištvu, so 
zapisali, da so lahko prepričani katoli-
čani že čez tri desetletja nekakšna ver-
ska manjšina, po številu primerljiva 
Jehovim pričam.

Bo res tako? Tudi v Evropi je moč 
ugledati Boga, ki ostaja in prihaja. Tu 
so migracije, ki jih lahko beremo kot 
prihod vernih ljudi v srce »ateistične« 
celine. Tu je razcvet ruskega pravo-
slavja in sploh živahno versko življenje 
med nekaterimi vzhodnoevropskimi 
narodi. Tu so sveži podatki iz Italije, 
ki govorijo o »vračanju k sveti maši.« 
Tu so sekulizirane evropske množice, 
ki pa nekaterih verskih običajev (npr. 
blagoslova velikonočnih jedi) nikakor 
ne opustijo. Tu je fenomen papeža 
Frančiška. Tu so – in naj vem ne gre na 
smeh – novi vzorniki naših mladih, vr-
hunski nogometaši, ki nikoli prej niso 
tako pogosto in pogumno, najraje v 
živo pred kamerami, razkazovali svoje 
vere, kot jo danes.

Branko Cestnik 

Bog, ki ostaja
Statistika je na strani Boga



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

In, kako smo letos 
obhajali velikonočne 
praznike?

Bog nam je letos naklonil soraz-
merno lepo vreme. Tako nismo imeli 
skrbi, ali bo šla procesija ali bodo lah-
ko blagoslovi jedil po vaseh potekali v 
miru. A  vse to  še zdaleč ni najvažnej-
še. Dogajanje v srcu je tisto, čemur je 
namenjena velika noč. Tudi če bi to so-
dili po zunanjosti, je bilo teh dogajanj 
veliko in so bila lepa. Vsako očiščenje 
duše v sveti spovedi, vsaka molitev, ki 
ste jih veliko opravili, ima močne od-
meve v Božjem srcu.

Bog naj vam povrne tudi vso pomoč, 
še posebno tistim, ki se veliko trudite, 
da prazniki dobijo tudi zunanji okvir. 
Naj se ponovno zahvalim novemu in 
staremu mežnarju. Kako lepo je, ko 
stari mežnar in njegova žena z mno-
gimi izkušnjami te velikodušno delita 
novemu, mu pomagata pri krašenju 
in ga spodbujata. Hvala organistom, 
pevcem, godbi, ključarjem, ministran-
tom, pritrkovalcem, fantom, ki nosite 
bandera. Vsem trem farnim ključar-
jem, ki vsako leto poberete v svojih 
vaseh za mežnarja, se posebej iz srca 
zahvaljujem, kot tudi vsem, ki veliko-
dušno daste svoj dar. Tako tudi lažje 
poravnavamo dolgove, ki se vztrajno 
manjšajo. Sam sem pogosto resnično 
ganjen nad dobroto mnogih. Kako je 

lepo, ko si mlado dekle odtrga od pla-
če in da dar za obnovljeno cerkev. Ali 
ko študent od svoje prve plače prinese 
svoj dar. Mnogo več kot veličina daru 
je pomembna vaša velikodušna ljube-
zen. Bog vam tega ne bo nikoli poza-
bil.   

Na veliki četrtek ste darovali za na-
šega misijonarja Toneta Grma in za 
s. Tadejo 1360 evrov. Bog vam povrni! 

Duhovniška konferenca 
v naši župniji 

Duhovniki iz dekanije se vsak mesec 
zberemo v eni izmed župnij dekanije, 
kjer imamo ob pol desetih skupaj s 
farani sveto mašo, nato pa sami nada-
ljujemo z duhovno obnovo in drugimi 
pastoralnimi pogovori. V naši župniji 
bo taka konferenca v sredo, 6. aprila. 
Lepo vas vabimo, da kdor le more, pri-
de k sveti maši in z molitvijo podpre 
delo svojih duhovnikov. Duhovniki ni-
smo zase, pač pa za Božje ljudstvo in 
lepo je, da vsi tako čutimo.

Redna seja ŽPS bo v ponedeljek, 
11.aprila, ob 20.00 v župnišču. Vsi čla-
ni prav lepo vabljeni. Preberite si iz 
priročnika DRUŽINA NA POTI K IZVI-
RU na strani 36 Zakrament ženina in 
neveste.

Liturgično praznovanje Gospodove-
ga oznanjenja bo letos 4. aprila. Sveta 
maša tega praznika in molitev za vse 
matere bo ob 9.00. Lepo vabljeni!
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Pon. 4. 4.
Gosp. Ozn.

Izidor

Vid.

Pon.

9.00

19.00

Starši in brat Janez., V. 16., obl.
Marija Škulj, obl.
Jože Škulj od ž.

Tor. 5. 4.
Vincencij

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Milan Padar, obl., Zg.
Živi in pok. Venčeči
Kristina Brodnik

Sre. 6. 4.
Irenej

KONFEREN.

Vid. 9.30 Anton Peterlin, obl., V.
Druž. Lazar, Zg.
Julija Štrubelj

Čet. 7. 4.
Janez Sal.

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Jože Hočevar, obl., M. v.
Marija Pajk, obl.

Pet. 8. 4.
Maksim

Vid. 19.00 Milan Kovačič od društva kat. pedag.
Fanči Sever

Sob. 9. 4.
Hugo

Vid.

Kom

8.00

19.30

Ivan Kovačič, obl., Zg.
Albin Kastelic, 8. dan
Alojz Prijatelj, obl.
Marjan in Rudi Strah

Ned. 10. 4.
3. velikon.

Domen

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Ana Perhaj, obl.
Ana in Ivan Šteh, obl., V.
Zofija Erčulj in vsi Lohkarjevi, Pred.

Pon. 11. 4.
Stanislav

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Vidmarjevi, Zg. 37
Ivan Novak, 30. dan

Tor. 12. 4.
Zenon

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Starši Cimerman, M. v.14, obl.
Starši Klinc, K. 53, obl.

Sre. 13. 4.
Ida

Vid. 7.00 Marija Babič in vsi Prosenčevi, B. v.

Čet. 14. 4.
Lidvina

Vid.
Hoč.

19.00
19.00

Branko Samide, obl., Kom.
Franc Abram in Stane Perič

Pet. 15. 4.
Helena

Vid. 19.00 Druž. Lončarič, Vid.
Darja Mohar

Sob. 16. 4.
Bernadka L.

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Leopold Šuštar, obl., Pdc.
Vsi Huš in Lobnikar, obl.

Ned. 17. 4.
4. velikon.

DOBRI Pastir

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Franc Somrak, obl.
Franc Glač, obl., Pdg.
Mari in vsi Prelesnik, V. 17., obl.

Teden molitve za duhovne poklice bo od nedelje, 
10. aprila, do naslednje nedelje, 17. 4., ki je nedelja 
Dobrega Pastirja. Lepo vabljeni k svetim mašam in 
k molitvenim skupinam; te naj vse molijo za nove 
duhovne poklice. 

Dogodki v 
župnijski družini

Na belo nedeljo bodo 
prejeli sveti krst, postali 
Božji otroci in člani naše 
župnijske družine: Sanja 
– Aleksandra Klančar iz 
Ponikev, Gabriel Babič 
iz Zdenske vasi, Nina 
Novak iz Zagorice, Vid 
Babič iz Zdenska vasi, 
Florijan Marn iz Vidma 
in Maj Novak iz Kom-
polj. Skupaj s starši in 
domačimi se veseli vsa 
župnija in jih podpira z 
molitvijo.

Na Božjo njivo bomo 
te dni pospremili Albina 
Kastelica iz Ceste. Rojen 
je bil leta 1930. Bog naj 
mu podeli večni mir in 
pokoj.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti Angele Gor-
šič je dala dar za cerkev 
in za 1 mašo tudi druž. 
Godec.


