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Molimo ob božji besedi
Gospod Jezus,
prepolni smo farizejske pravičnosti,
ko se spotikamo nad sočlovekom,
poveličujemo pa svoje zasluge.
Prehitro prisegamo zvestobo,
potem pa te po malem izdajajmo,
ker ne držimo dane besede.

Zvestobo ti prisegamo,
kadar smo v stiskah,
brž pa, ko nam gre dobro,
postanemo sami sebi zadostni.
Kako da nas moreš ljubiti,
izdajalske in nezveste,
in nas imeti za svoje brate?
Bodi zahvaljen za odpuščanje,
s katerim nas posvečuješ.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Praviš, da ni težko
ljubiti tistega, ki nas ljubi,
mi pa tolikokrat zanemarjamo
svoje najdražje.
Učiš nas ljubiti svoje sovražnike;
ali ne zahtevaš preveč,
ko vendar veš,
kako maščevalno je naše srce?
Pravično se nam zdi
povračilo zob za zob.
Delati dobro znamo le
iz strahu pred udarci.
Bodi zahvaljen za besede
o ljubezni.
Pomagaj nam jih uresničitil,
da se približamo tvoji popolnosti.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

V premislek
Dne 20. januarja je bila v stolnici maša v spomin zažiga (65 let je
od tega) ljubljanskega škofa Antona Vovka. Dan za tem pa je bila v
stolnici sveta maša ob začetku postopka za beatifikacijo dr. Antona
Strleta. Starejši ste nadškofa Vovka
poznali, profesorja Strleta pa tudi
mnogi, saj je pri nas tudi predaval
na postnih predavanjih. Oba sta
namreč kandidata za beatifikacijo.
Videti je, da se Slovenci malo
priporočamo svojim mučencem in
drugim, ki so živeli izredno krščansko življenje, za kar so v postopku

kot svetniški kandidati.
Ko se je leta 1962 nadškof Vovk
udeležil koncila, so ga vsi pozdravljali kot mučenca. Papež Janez
XXIII. mu je na opravičilo, da ne
more poklekniti pred njim, rekel: »Jaz bi moral poklekniti pred
vami.« Duhovnik, ki vodi postopek
o Božjem služabniku Strletu pa je
pripovedoval, kako je ozdravel
mož, zadet od kapi, ki so ga pripeljali v bolnišnico v obupnem stanju
in ga je zdravnica, ki ga je sprejela, priporočila Strletu. Sveti imajo
veliko moč pri Bogu, prav je, da se
jim priporočamo in molimo, da bi
bili tudi javno prišteti zveličanim.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Kdo ima daljšo mašo
»Katehistinja, a ne da ima župnik
daljšo mašo, kot gospod kaplan?«
» Ali ima kaplan res krajšo?«
» Jaz pa sem slišal, da ima župnik v
Laščah le 20-minutno mašo.«
Tako se je začel verouk pretekli teden, v enem od naših veroučnih razredov. Kar trije učenci so pristopili k
meni z zgornjimi vprašanji.
Nisem mogla biti tiho, še preden
smo skupaj zmolili, sem otrokom povedala izkušnjo kolumbijske zobozdravnice Glorie Pollo, ki je bila nekaj
časa klinično mrtva ...

V trenutkih klinične smrti, na poti
v pogubo, se je srečala z Gospodom
Jezusom, popeljal jo je skozi deset
Božjih zapovedi in ji pri vsaki povedal, kako je grešila. Pri tretji pa ji je
očital tudi to, da je hodila po mestu
in iskala »najkrajšo mašo«; torej takšnega župnika, ki bi imel čim krajšo
pridigo in bi opravil mašno daritev
kar najhitreje.
Gospod ji je očital, kako je med
mašo gledala na uro, namesto da bi se
v zbranosti in ljubezni pripravljala na
Njegov prihod.
»Kako to, da ste postali tako tiho,
takoj ko vzamem v roke učbenik, pa

začnete žlobudrati?« sem jih vprašala.
»Ja, ker tam ni nič zanimivega.«
Pretresel me je odgovor. Premišljevala
sem o teh otrocih, od katerih včasih
pričakujemo premalo. Videla sem in
slišala, ob tišini, ki bi jo lahko »rezal«,
da otroci hočejo »močno hrano«, želijo si ljubečega in dobrega Boga, želijo
pa tudi slišati, da je Bog zahteven in
nekaj od nas pričakuje in si želijo to
izpolniti. V sebi nosijo močno hrepenenje po tem, da bi bili Bogu všeč, ne
želijo si od nas pravljic, temveč resnice. Jezus ni le še ena pravljica več, On
je Resnica, Pot in življenje. Pokažimo
otrokom, da je Jezus to tudi nam.
Vesna Glavič

iz katere bodo molitve, ob 4.00 pa bo
tudi sveta maša za duhovne poklice.
K Mariji na Brezje radi poromamo,
toliko bolj, ko je molitev za tako pomembno stvar.
Družinska maša v februarju bo 12. ob
pol enajstih. Pri njej bodo sodelovali
učenci 1. in 7. razreda, po možnosti pa
tudi njihovi starši. Prvi razred naj bi
pri darovanju prinesel na oltar darove,
sedmi naj ima spremno besedilo, vsi
pa prošnje in zahvale. Starši pa berejo berila in oznanila. Družinskih maš
naj bi se skupaj z otroki udeležili tudi
straši, ki otroke najbolj naučijo, kako
se pri maši sodeluje.
Naslednjo nedeljo, 19. 2., pa nas
bodo obiskali novinarji Družine in
nam ponudili ta edinstveni verski tednik in nas seznanili z vsem, kar izdaja DRUŽINA.
Občni zbor župnijske KARITAS bo v
sredo, 15. februarja, ob 19.00. Zbrali
se bomo najprej v kapeli k krajši molitvi, nato pa pregledali delo KARITAS v
preteklem letu. Vabljeni ne le vsi člani,
ampak vsi, ki vas dobrodelnost zanima.

Molitev za duhovne poklice
Vsak mesec ima ena dekanija na
Brezjah ob treh popoldne molitev in
sveto mašo za duhovne poklice. Za
našo dekanijo bo ta molitev v nedeljo,
19. 2. Prav lepo ste vabljeni vsi, ki čutite svojo krščansko dolžnost, da molite za to tako veliko zadevo Cerkve.
Že prej pridite v župnišče po knjižico,

Redna seja ŽPS v februarju bo v ponedeljek, 13. februarja. Škofijski urad
za laike sicer pripravlja spomladansko srečanje vseh članov ŽPS, ki bo
za našo dekanijo v soboto, 11. marca,
kdor pa ne bi mogel iti takrat, naj se
udeleži enakega srečanja 11. februarja. Škofijsko srečanje je v Zavodu sv.
Stanislava od 9.00 do 13.00 in se konča
s skupnim kosilom. Namen srečanja

je poiskati oseben odgovor na izziv: Kako v župniji
živim občestvo ter ob cenjenju in spodbujanju prepoznavanja lepote zakona in družine zaznavam tudi
težave ranjenih družin.
Naš ŽPS pa bo na seji poleg običajnih župnijskih
zadev obravnaval iz priročnika KRŠČANSKI ZAKON
IN DRUŽINA na str. 34 VZGOJA OTROK ZA MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE.

Pon. 6. 2.
Pavel Miki

Vid.
Pon.

7.30 Franc in Kristina Štrubelj, Z. v.
18.00 Po namenu

Tor. 7. 2.
Nika

Vid.
Kom.

18.00 Tončka Pugelj, obl., Vid.
18.00 Marija in Alojz Brodnik

Sre. 8. 2.
Bakhita

Vid.

Čet. 9. 2.
Apolonija
Pet. 10. 2.
Sholastika

7.00 Janez in Frančiška Tomšič, Zg., obl.

Vid
I. G.

18.00 Anton Strah, 30. dan
18.00 Rudolf in Angela Goršič
Vsi Pajkovi

Vid.

18.00 Franc Škantelj, obl., V.

Sob. 11. 2.
Vid.
Lurška M. B. Kom
Vid.
Pon.

Ned. 12. 2.
6. med letom
Vid.
Humbelina
Vid.

8.00 Jože Zakrajšek, obl., Vid.
18.30 Anton Adamič, K. 123., obl.
7.30 Za farane
9.00 Apolonija Kovačič, obl.
Miroslav Adamič
10.30 Selovi, Zg.
18.00 Frančiška in vsi Purkatovi
Anton Francelj, obl., Vid

Pon. 13. 2.
Jordan S.

Vid.
Pon.

7.30 Terezija in starši Žnidaršič
18.00 Vidmarjevi

Tor. 14. 2.
Valentin

Vid.
Kom.

18.00 Starši Vidmar in Ana Potočar
18.00 Kristina in Anton Štih, obl.

Sre. 15. 2.

Vid.

Čet. 16. 2.
Onezim

Vid.

18.00 Ivam Hočevar in Ljubica Strnad, Pdc.
Vsi Tomažinovi

Pet. 17. 2.

Vid.

18.00 Milena Šuštar, B. v., obl.

Vid.

8.00 Marija in Franc Prelesnik, Z. v. 12., obl.
Marija Strah, K.
18.30 Alojz Hočevar, obl.

Sob. 18. 2.
Frančišek R.

Kom.

Vid.
Ned. 19. 2.
Pon.
7. med letom
Vid.
Konrad
Vid.

Duhovne vaje birmancev za 8. razred so
lepo uspele, upamo,
da bodo enako tudi za
9. razred. Birmanci so
navdušeni nad voditeljem patrom Markom
in našimi animatorji,
pa tudi naše birmance
so voditelj in animatorji zelo pohvalili.

7.00 Starši in Ana Drobnič, C.

7.30
9.00
10.30
18.00

Ob smrti
svojcev
so darovali:
✝
Ob smrti Stanislava
Božiča so darovali za
2 maši Kržetovi iz Vidma.

Za farane
Milka Francelj, obl.
Jože Erčulj, Z. v., obl.
Stane Brlan, obl., V.
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