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Molimo s cerkvijo

Obsedenost je huda bolezen. 

Nobena druga oblast ji ni kos, 

razen moč Jezusa Kristusa. Človek, 

ustvarjen za srečo, ne ve, kje naj 

jo najde. Današnji evangeljski 

odlomek je eden od odgovorov na 

to vprašanje. Srečanje z Jezusom, 

osebna odločitev zanj, prinaša v 

dušo mir in srečo. 

Verjameš v to? Poskusi v svojem 

vsakdanu in spoznal boš srečo v 

svojem bistvu. 

Gospod, hvala ti,
ker si nam zaupal poslanstvo

oznanjevanja evangelija.
Hvala, ker si izbral nas,

šibke, slabotne, nepopolne ...
Hvala, ker smo s teboj močni,

ker ob tebi nemogoče 
postane mogoče.

Vlivaj nam poguma,
da bomo tvoji zvesti služabniki

in žive priče
tvoje ljubezni in moči.

Amen. 



Aktualno – sedaj pereče 
in zanimivo

Strup zavisti

Vse te lepe lastnosti in lepe poteze 
dobrote, ki so jih pismouki videli sijati 
v vedenju Jezusa Kristusa, bi jih mora-
le razveseliti in potolažiti; a ne, zavist, 
ki jih je razjedala, je povzročila, da so 
bili zato prizadeti. Kar bi jih moralo 
spreobrniti, je postalo predmet njiho-
ve zavisti in ljubosumja. Jezusu Kristu-
su prinesejo mrtvoudnega na postelji. 
Mili Odrešenik ga pogleda in ozdravi, 
ko mu z dobroto reče: »Moj sin, zau-
paj, tvoji grehi so odpuščeni. Vstani, 
vzemi svojo posteljo in pojdi.«

Vsak bi bil presunjen od hvaležno-
sti, samo farizeji ne. Vsak drug bi se 
podvizal in povsod oznanjal veličino 
tega čudeža. Oni pa so bili tako zakr-
knjeni, da so ta čudež vzeli za priliko, 
da ga očrnijo, da ga obravnavajo kot 
bogokletnika. Tako zavist zastrupi 
najboljša dejanja.

Ali je mogoče najti bolj zasleplje-
no strast, kot je tista, ki se žalosti ob 
sreči svojih bratov in se veseli njihove 
nesreče? Točno to poimenujemo greh 
zavisti.

S tem grehom ni tako kot z drugimi. 
Ko tat nekaj ukrade, začuti nekakšen 
užitek, ko si prilasti to, kar je vzel. Ne-
čistnik, ki se vdaja svojim sramotam, 
okuša neko ugodje tistega trenutka, 
čeprav mu bodo takoj sledili očitki. 
Pijanec izkuša zadovoljstvo tisti hip, 
ko vino steče iz kozarca v njegov želo-
dec. Maščevalec misli, da doživi neko 
veselje v trenutku, ko se maščuje. Za-

vistnež ali ljubosumnež pa nima niče-
sar, kar bi ga okoristilo. Njegov greh je 
podoben kači, ki v svojih nedrjih roje-
va mlade, ki jo bodo pokončali. 

Vsekakor moramo biti zadovoljni z 
dobrinami, ki jih dobri Bog naklanja 
našemu bližnjemu, in se žalostiti ob 
nesrečah, ki ga zadenejo, saj nam sv. 
Janez govori: »Kako nas hočete pre-
pričati, da ljubite dobrega Boga, ki ga 
ne vidite, ko pa ne ljubite svojega bra-
ta, ki ga vidite?« Obrnimo svoj pogled 
na našega velikega vzornika: da bi nas 
ozdravil tega prekletega greha zavisti 
in ljubosumja, je umrl za svoje sovra-
žnike, da bi nas osrečil. 

(Sv. Janez Marija Vianney,  
arški župnik)

Pogled nazaj in naprej

Koncert, ki smo ga bili deležni 7. 
januarja nas je prevzel. Prišlo je tudi 
veliko poslušalcev, zlasti k sveti maši, 
kar je tudi na nastopajoče naredilo do-
ber vtis.

15. 1. je imel ŽPS svojo redno janu-
arsko sejo. Nekdo je sprožil pogovor o 
dajanju v puščico, na kar so člani po-
vedali svoja mnenja. Sveta maša je res 
duhovno dejanje, kjer darujemo Bogu 
sami sebe, svoje življenje. Ker pa je člo-
vek tudi telesno bitje, kot simbol sebe, 
da tudi nek dar v puščico in s tem po-
kaže, da je član velike družine Cerkve, 
ki jo hoče podpirati. Mnogi starši zelo 
lepo navajajo otroke, da tudi oni daje-
jo svoj dar, primeren sebi, in se tako 



naučijo pravega odnosa do maše in 
Cerkve. Jezus nam je v tem dal zgled 
in veste, kako je gledal, kako so meta-
li denar v templju. Mnogo bogatih je 
veliko vrglo, on pa je opazil le ubogo 
vdovo, ki je dala zelo malo, a od svoje-
ga uboštva največ, kar je premogla. Že 
Mojzes v stari zavezi svari, naj nihče 
ne hodi pred Boga praznih rok. Kakor 
nas Bog obdarja z vsemi darovi, tako 
naj bi mu mi vračali s svojimi skro-
mnimi darovi. Tu res ni važno, koliko 
kdo da, vsak naj daruje po svoji vesti, 
velikodušnosti in hvaležnosti.

Ko smo razpravljali o družini kot 
prvi šoli molitve so mnogi povedali 
svoje molitvene navade. Odnosi med 
nami so odvisni od pogovora in izka-
zovanja pozornosti ljudem, ki jih sre-
čujemo. Prav tako je odnos z Bogom 
odvisen od našega pogovora z njim.

Predvsem radi tudi drug drugega 
blagoslavljajmo. Če moremo, ga pokri-
žajmo, sicer pa mu vsaj v srcu zaželi-
mo vse dobro.

Zelo je lepa navada, da ko zgradimo 
nov dom (hišo) povabimo duhovnika, 
da ga blagoslovi.

Botrstvo je v Cerkvi cenjeno in spo-
štovano. Botri so pomoč staršem pri 
vzgoji in skrbi za otroka. V večini žu-
pnij je že v navadi, da botri pridejo na 
drugo pripravo na krste. Odslej bo to 
tudi v naši župniji. Prva krstna nedelja 
bo 4. februarja. Priprava na krste bo 
prva 25. januarja ob 19.00, druga pa 
po dogovoru in k tej naj pridejo tudi 
botri novokrščencev.

Za vse, ki boste botri v naslednjem 
letu, ko bo pri nas birma, pa bo pose-

ben tečaj. Prav tako naj se ga udeležijo 
vsi, ki nameravajo biti botri v drugih 
župnijah, pa ne le birmanski, enako 
velja tudi za krstne botre. Vabljeni pa 
tudi drugi, ki vas to zanima. Vsi boste 
dobili tudi posebno potrdilo, da ste ga 
opravili. Na njem boste zvedeli, kaj je 
biti boter, kdo je lahko boter in zakaj 
kdo ne more biti boter.  

Predavanje bo imel g. dekan, in si-
cer v nedeljo, 11. februarja, ob 19.00 
zvečer. Prav lepo vabljeni!

Postna predavanja, kamor vabimo 
priznane predavatelje, bodo v postu in 
vas bomo še podrobneje obvestili.

Umrl je v 69. letu starosti Zdravko 
Šporar iz Vidma.

Šolska maša za 2. razred bo v nedeljo, 
28. januarja, ob 18.00 zvečer. Vabljen 
celotni 2. razred in njihovi starši.

Vzdrževanje duhovnikov

Verniki so se vedno zavedali, da so 
duhovniki njihovi, da delajo in molijo 
zanje. Zato so tudi vedno skrbeli za 
svoje dušne pastirje. Jezus je rekel ja-
sno besedo: Delavec je vredne svojega 
plačila. Tudi o tem smo že pred nekaj 
časa razpravljali na seji ŽPS. 

V naši župniji skrbite za duhovnike 
tako, da dajete dar – biro. Mnogi danes 
mislijo, da imamo tudi duhovniki tako 
kot večina ljudi redne plače. Naš redni 
dohodek so darovi za maše. Še vedno 
pa so to darovi in marsikje je tudi teh 
darov vedno manj. Pri nas, hvala Bogu, 
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imamo darov za maše še vedno dovolj, je pa tudi ve-
liko družin ali posameznikov, ki s hvaležnostjo za 
vse duhovnikovo delo vsako leto darujejo dar – biro. 
Iz srca se vsem, ki čutite z duhovnikoma in naju ve-
likodušno podpirate, oba duhovnika zahvaljujeva. 
Vsi poznate najino delo in življenje. Ne moreva reči, 

da živiva v pomanjkanju, 
trudiva pa se tudi, da z 
darovi, ki jih dajete na-
vadno ljudje s skromni-
mi dohodki, preudarno 
ravnava in narediva kaj 
dobrega. V naših knji-
gah, kamor si te darove 
beležimo, je morda kaka 
napaka, pri Bogu pa teh 
napak ni. Tudi zato ne bo 
nikomur izostalo plačilo 
v nebesih. 

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti Slavke Špo-
rar je darovala za 1 mašo 
tudi Dani s Ceste.

Pon. 22. 1.
Vincencij

Vid.
Pon.

18.00
18.00

Za zdravje Š. Z.
Franci in druž. Pavlin

Tor. 23. 1.
Henrik Suzo

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Slavka Šporar, 30. dan
Matjaž in Marija Gliha, obl.
Adamič Marija

Sre. 24. 1.
Frančišek S.

Vid. 18.00 Zdravko Šporar, 8. dan
Marija Blatnik

Čet. 25. 1.
Spreo. Pavla

Vid.

I. G.

18.00

18.00

Marija Strah, V.
Ivan, Anton in Amalija Sebanc, obl.
Frančiška in Franc Godec, obl.

Pet. 26. 1.
Timotej, Tit

Vid. 18.00 Milan Kovačič, obl., Pdč.
V zahvalo za zdravje Janje E.

Sob. 27. 1.
Angela Me.

Vid.
Kom

8.00
18.30

Mari in Tončka Babič, obl., Zg.
Kristina in Ivan Meglen, obl.

Ned. 28. 1.
4. med letom
SVE.  PISMO

Tomaž. A.

Vid.
Pon.

Vid.
Vid.

7.30
   9.00

 
10.30

 18.00

Za farane
Starši in brata Levstik
Majda Kastelic
Janez Kralj, obl, Zg.
Stanislav Buščaj, obl., Predst.

Pon. 29. 1.
Valerij

Vid.
Pon.

7.30
 18.00

Mimi Tomoževa, obl.
Kristina Lenarčič, obl.

Tor. 30. 1.
Hiacinta

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Kališčarjevi, V. 15
Dušan Buščaj
Nada in st. Berus

Sre. 31. 1.
Janez Bosko

Vid. 7.00 Terezija in Jože Mohar, obl., C.

Čet. 1. 2.
Brigita Irska

Vid. 18.00 Miro Žnidaršič, obl., Zg.
Franci Glač

Pet. 2. 2.
Svečnica

Simeon, Ana

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
18.00
18.30

 19.00

Starši Lohkar in Zofija
Metka in Anton Grm, obl., M. v.
Jože in Frančiška Grandovec, obl.
Fanči, Karel in Anton

Sob. 3. 2.
Blaž

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Vsi Žerinovi
Janez in Julka Vodičar, obl.

Ned. 4. 2.
5. med letom
Jožef Leoni.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Edvard, Ivana in Alojz Lenarčič
Vsi Selovi, Zg.
Julijana Tomšič, obl., Prest.


