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Beseda živega Boga

Današnji evangelij govori o Jezusovem
spremenjenju na gori. V navzočnosti svojih treh učencev Petra, Jakoba in Janeza
je iz človeka — Jezusa naenkrat postal
Kristus — Božji Sin. Vse, kar se je ob tem
dogajalo — prikazala sta se Mojzes in

Elija in glas iz oblaka je rekel »To je moj
ljubljeni Sin, njega poslušajte!« — vse to je
bilo za apostole tako nenavadno doživetje, da jih prav lahko razumemo, da so se
prestrašili. Vendar pa je prav ta dogodek
potrdil Petrove besede (o katerih beremo
na drugem mestu), ko je na Jezusovo
vprašanje, kaj mislijo o njem, odgovoril:
»Ti si Kristus, sin živega Boga.« Obenem
pa je prav ta dogodek (ob katerem so se
sprva spraševali, kaj bi naj pomenil) utrdil
v apostolih vero, tako da so kljub temu,
da je Jezus kasneje resnično trpel in umrl
na križu, neomajno verovali v njegovo
božanstvo in poveličanje. Če se hočemo
zares srečati s trpečim in poveličanim Jezusom, potem moramo tudi mi neomajno
verovati vanj, tudi in predvsem takrat, ko
se ob trpljenju sprašujemo »Zakaj?«. Le
preko križa se bomo namreč lahko srečali
tudi s poveličanim Kristusom. S tem dejstvom nas želi seznaniti tudi ta postni čas.

Aktualno – sedaj pereče
in zanimivo
Kaj rodi greh?
Vsi malo starejši se spomnimo, kakšna morija in gorje je bilo zlasti v
Bosni ob razpadu Jugoslavije. Kakšna
vojna, sovraštvo in klanje je nastalo
med narodi, ki so pred tem živeli v
slogi. Srbi, Bošnjaki in Hrvatje so bili
pomešani med seboj in živeli v miru.
Kaj je pripeljalo do takega sovraštva?
Pokojni nadškof Perko, ki je bil nadškof v Beogradu in je dobro poznal življenje teh ljudi, je rekel: »Kdor pozna
besednjak južnih narodov v Jugoslaviji, ve, da je vsaka druga beseda prostaško preklinjanje Boga, Marije, svetnikov, kruha, križa, matere, očeta, vse
rodovine.« In to jim je postala že kar
navada, da marsikdaj niti ne pomislijo, kako obupno govorijo. Vse je tako
rekoč prekleto, in to delajo v glavnem
vsi. Hudič ima tako razpletene mreže, da je potrebna samo še iskra in se
sproži tako ubijanje in sovraštvo, kot
smo mu bili priče.
Preklinjanje rodi vedno medsebojno sovraštvo, ki ob določenih pogojih
bruhne v neslutene posledice.
Podobne posledice rodi laž. Na zunaj precej nedolžna navada, njen sad
pa je sovraštvo, maščevanje, prepiri,
sumničenje itd. V Sloveniji smo že od
časa komunizma zapisani laži. Komunizem je postal pri nas državna
ideologija, ki tudi ob sprejetju demokracije in svobode podtalno še vedno
živi v dobršnem delu zlasti ljudi, ki
usmerjajo šolstvo, medije in politiko.

Laži in prevare se zavestno ali podzavestno nadaljujejo in vsi smo okuženi
s tem. Zato tudi med našim narodom
ne more priti do sprave, ki je vedno
posledica resnice. Dokler sami sebi
lažemo in si utvarjamo, da bomo ves
svet prepričali o svoji resnici, ki je v bistvu laž, ne bo med nami miru, prijateljstva, sloge, zato pa tudi ne Božjega
blagoslova in sreče.
Počasi in s težavo pa si vendarle resnica, demokracija in prava svoboda
tudi v naši državi utirajo pot. Tu ima
veliko zaslug ustavno sodišče ter molitev in trpljenje mnogih ljudi. Bodimo kritični, sami do konca pošteni in
se ne vdajajmo nikoli nobeni, še tako
mali in nedolžni laži, potem lahko
upamo na boljše čase.
Predvsem pa ne pozabimo vztrajno
moliti za modrost našega naroda.

Pogled nazaj in naprej
Predavanje o botrih je bilo dobro
obiskano in zelo koristno. G. dekan
je orisal lik botra tako lepo, da lahko
samo stremimo za takim likom botra,
nekaj pa vsak boter vendarle lahko doseže. Potrudimo se!
Otroški zbor bo imel vaje za prvo
sveto obhajilo vsako nedeljo po pol
enajsti maši. Že to nedeljo smo povabili starše, medtem ko čakajo otroke,
da lahko gredo v mladinski center,
kjer je pripravljena kava in čaj, voda
in štedilnik, seveda je treba to skuhati, pa saj ste žene bolj vajene tega kot
župnik. Tudi sicer ste vedno vabljeni

v ml. center, ki naj bi postal zbirališče
po mašah za vse, ki to želijo.
KARITAS je sprejela skrb za duhovniške grobove. Na žalost so duhovniški
grobovi marsikdaj najbolj zanemarjeni, kljub temu da vsak duhovnik celo
življenje dela samo za ljudi. Hvaležen
sem KARITAS da je obljubila, da se
bodo člani pogovorili, kako bi urejali
te grobove.
Ministranti so imeli svoj sestanek v
nedeljo, 11. 2. 2018. Udeležilo se jih je
15, druge pa vabimo, da bi se naknadno vpisali, kdaj bi lahko v postnem
času prihajali ministrirat ne le ob nedeljah, ampak tudi ob delavnikih.

ramo včasih za kako uro tabernakelj
zapreti, ker ni nikogar, ki bi molil.
Marsikdo, ki je redno prihajal, je ostarel, opešal, zbolel, novih molivcev pa
je malo. Vsi, ki se molitve udeležujemo, zatrjujemo, koliko milosti, duhovne moči in tolažbe doživljamo in
skupaj s sestrami klarisami prosimo,
naj se to čaščenje ne ukine. Sicer je
čudno, da moramo posebej prositi, saj
nas bi morala sama ljubezen gnati k
Jezusu, pa vendar vabimo vse, ki radi
molite in čutite potrebo po molitvi, da
se nam pridružite.
Zastave in domovinska zavest je bila
tudi tema pogovora na zadnji seji ŽPS.
V župniji Sveti Gregor so sklenili, da
bodo vse hiše v župniji kupile enake
zastave in jih potem redno obešale.
Predlagal sem, da bi ob poroki dala župnija novoporočencema v dar državno
zastavo z željo, da jo s ponosom obešajo za vsak praznik.

Postna predavanja

Na seji ŽPS, ki je bila 12.februarja,
smo se veliko pogovarjali o celodnevnem čaščenju v kapeli vsak ponedeljek. Z žalostjo ugotavljamo, da mo-

Nad 40 let imamo v naši župniji
vsako leto v postu predavanja, kamor
vabimo priznane predavatelje, ki nam
odkrivajo poglede na pereče verske,
moralne in duhovne probleme. Letos
bodo 4 postna predavanja.
Prvo bo v nedeljo, 25. februarja, ob
19.00. Povabili smo znanega in priljubljenega mladega frančiškana p. dr.
Andraža Arko. On je tudi velik poznavalec filmov. SE ZAVEDAM POTREBE
PO ODPUŠČANJU IN BOŽJI TOLAŽBI?
bo naslov predavanja.

Drugo postno predavanje bo v nedeljo, 4. marca,
ravno tako ob 19.00. Med nami bo mladinski terapevt Miha Kramli iz Nove Gorice. Je velik strokovnjak za mladinsko in sploh vsako zasvojenost. Na
izredno zanimiv in s primeri podprt način približa
danes gotovo najbolj pogubno nevarnost ZANKE
ELEKTRONSKEGA MREŽENJA, zato vas res prisrčno vabimo.
Naslednji dve nedelji bosta tudi predavanja, teme
in predavatelje pa bomo sporočili v naslednjih Ozna-

Pon. 19. 2.
Konrad

Vid.
Pon.

7.30 Stane Brlan, obl., Vid.
18.00 Alojzij Somrak, obl.

Tor. 20. 2.

Vid.

18.00 Anton Cimerman, obl., Hoč.

Jacinta, Franci

Sre. 21. 2.

Vid.

Čet. 22. 2.
Sedež a.
Petra

Vid.

18.00 Jože Marolt, obl., Vid.
Jože Krašovec, Struge

7.00 Za duše v vicah D

Pet. 23. 2.

Vid.

18.30 Amalija Grandovec, obl., C.

Sob. 24. 2.
Matija ap.

Vid.
Kom

8.00 Marija Hočevar, obl., M. v.
18.30 Jože Šporar
Ljudmila Mustar

Ned. 25. 2.
2. postna
Valburga

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30 Za farane
9.00 Marija in Anton Petrič, obl.
10.30 Alojz Zupančič, obl., C.
Jože, Slavka, Jožica Blatnik, obl., Z. v.
18.00 Ant., Ivanka Vodičar, Marija Miklič, B. v.

Pon. 26. 2.
Branko

Vid.
Pon.

7.30 Milan Prijatelj, obl., Vid.
18.00 Druž. Mustavar

Tor. 27. 2.
Vid.
Gabriel Ž. M. Kom.

Ob smrti svojcev
so darovali:
✝
Ob smrti MALČI STRNAD so dali dar za cerkev
domači, Milka Strnad –
Kodermanova je dala
dar za kompoljsko cerkev, dar za cerkev in za 2
maši je dala Danica Prijatelj, dar za cerkev in po 1
mašo so dali: Gregorjevi,
Lukčevi in Grekčevi iz
Kompolj, za 1 mašo pa je
dala Darja Klinc.

18.00 Starši Vidmar, Ana Potočar, obl., B. v.
18.00 Vsi Drnulc, K. 86

Sre. 28. 2.

Vid.

Čet. 1. 3.
Albin

Vid.

Pet. 2. 3.
Neža Prvi p.

Vid.

18.00 Ana Babnik, Vid.
Robert Škantelj, obl., Pdg.

Sob. 3. 3.
Kunigunda

Vid.
Kom.

8.00 Anton in Ivanka Vodičar, obl., B. v.
18.30 Marija in Ignac Meglen, Žvirče

Ned. 4. 3.
3. postna
Kazimir

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
18.00

I. G.

nilih. Člani ŽPS so predlagali, da spored predavanj
pošljemo tudi v Naš kraj,
radiu Ognjišče in Zelenemu valu, kar bomo radi
naredili.

7.00 Starši Strah
18.00 Angel Grm, obl., Pdč.
Za zdravje M
18.00 Marija in Lojze Jagič

Za farane
Alojz, Julka in Ludvik Lenarčič, obl.
Jože Kralj, obl., M. v.
Anton Francelj, Žnidaršičevi, Vid.
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