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Maše v prihodnjem tednu
5. NEDELJA MED LETOM, 5.2.
7.00: živi in + farani
9.00: + starši KLEZIN, BEZGOVŠEK, obl., in sorodniki
10.30: + Ivanka, obl., in mož Karli KRAJNIK

PONEDELJEK, 6.2., sv. Pavel Miki, mučenec
7.30: +  Janez PUŠNIK, Rudolf, Katarina ZEMLJAK
              +  Anika VODIŠEK
                + Franjo JUROVIČ (zadušnica)
TOREK, 7.2., sv. Koleta (Nika), redovnica
18.00: + Peter, Marjana ŠKORJA
            + Ivan DEŽELAK in sorodniki
            v dober namen
SREDA, 8.2., sv. Hieronim, red., Prešernov dan
7.30: + Vera ŠRAJ
         + Zinka DERNOVŠEK, 8.dan
         + Ivan PADEŽNIK
ČETRTEK, 9.2., sv. Apolonija,  devica, mučenka 
18.00: + Jože KLADNIK, 1. obl.
           + Jožef KRAMAR (zadušnica)
PETEK, 10.2., sv. Sholastika, devica, redovnica
7.30: za zdravje
18.00: + starši in sin Dani PIAVEC
           + Miha in Terezija OJSTERŠEK, obl.
SOBOTA, 11.2., sv. Lurška Mati Božja,  svet. dan bolnikov
18.00: + Ana BEZGOVŠEK, 30.dan
             +  Jiože SLAPŠAK, 10. obl. in starši VIDEC
6. NEDELJA MED LETOM, 12.2.  
7.00: živi in + farani
9.00: + Štefka, Terezija, Rozalija BELEJ ter Marija, roj.
              GRAČNER 
10.30: + Dolfi KNEZ

Dve nedelji pred postnim časom poslušamo pastir-
sko pismo slovenskih škofov za postni čas 2023. 

V tednu od 6. do 10. februarja je reden verouk.

Sledi vprašanje: »Kaj pa mi črpamo?«
Hrana/pijača: je primerna? Skrbimo za dobro sta-
nje svojega telesa? (gibanje, počitek), kaj je z našo 
duhovnostjo? Si vzamemo  čas za gradnjo odnosa z 
Bogom? Beremo, se izobražujemo?
»Kaj si nabiramo za prihodnost?«
Poskrbimo, da ohranjamo stik s prijatelji. Ostrimo 
svoje talente, pridobivajmo delovne izkušnje na no-
vih področjih. Saj veste: izkušen ve več kot učen.
 Na kak način si prizadevamo, da v svoji okolici 
ohranjamo mehkobo?
Da ni samo resno, ampak je tudi veselo, in da nima-
mo časa samo za delo, temveč tudi za praznovanje. 
Smo v takem okolju in med prijatelji, ob katerih se 
lahko nasmejimo, sprostimo in si naberemo novih 
moči?
Iskreno si odgovorimo na ta vprašanja in naredimo 
naslednji sklep:
Učimo se od drevesnih korenin in poskrbimo, da 
bomo ukoreninjeni v dobri zemlji. Na ta način 
bomo tudi drugim lahko dali več.

Za konec še nekaj spodbudnih misli:
- Tri stvari obdrži zase: ljubezensko življenje, koliko 
plače imaš in kaj bo tvoj naslednji veliki premik v 
življenju.
- Samozavest je privlačna.  Čim večkrat jo »obleci«
- Imaš dvoje ušes in ena usta. Sledi razumu – več 
poslušaj in manj govori.
-Talenti, ki jih ne uporabljaš, začnejo bledeti. Ne 
dopusti, da se to zgodi.
- Današnji dan preživi lepše, kot si včerajšnjega.
- Izboljšaj svoje delo. Bodi tako dober, da te bodo 
težko spregledali.
- Bodi to, kar si. Nimam recepta za uspeh. Toda re-
cept za neuspeh je, da želiš vsem  ustreči.
-Lepo se uredi. Nikoli ne podcenjuj, kako lahko do-
bra obleka izboljša slab dan.

(Si.aleteia, Žarek dobrote Karitas: pripravila DC)

Drevo je simbol življenja, ki se nenehno razvija in 
dviga proti nebu. Na splošno velja za simbol raz-
merij med nebom in zemljo, kajti njegove korenine 
segajo v tla,njegove veje pa se dvigajo proti nebu.
Povezovanje drevesa življenja in Božjega razodetja  
najdemo na veliko mestih v krščanskem pojmova-
nju. Drevo življenja v Stari zavezi in križ na Golgoti 
v Novi zavezi je postavljen v središče sveta.
Križ je orodje trpljenja in odrešitve. V eni podobi 
združuje oba skrajna pomena Drevesa: s smrtjo v 
življenje; per crucem ad lucem, s križem v svetlobo.



LURŠKA MARIJA, ZDRAVJE BOLNIKOV, iz-
prosi mi zdravje, da bom kmalu zopet mogel, poln 
hvaležnosti do tebe, redno opravljati svoje vsakda-
nje dolžnosti. Blagoslovi zdravila, vodi zdravnikovo 
delo, da bo uspešno služilo moji ozdravitvi. Dokler 
pa moram po sklepu Božje previdnosti, še trpeti, iz-
prosi mi popolno vdanost v Božjo sveto voljo. Tako 
bom v posvečujoči milosti potrpežljivo  prenašal 
bolečine in bom trdno prepričan, da je zame najbo-
lje, kar Bog v SVOJI LJUBEZNI IN MODROSTI 
UKRENE. Pomagaj mi, da bom mogel s teboj pona-
vljati: ZGODI SE MI PO TVOJI BESEDI! 

O dobra Mati, v tvoje varstvo se izročam, v tvojo po-
moč zaupam, ne zapusti me v moji bolezni. Amen.
ČUJ MARIJA, prošnjo vročo, oh ne pusti me iz 
rok, mila Mati mi ostani sredi križev in nadlog.
Če zapro se mi vsa srca, tvoje se mi ne zapre, k 
tebi kličem, ti pomagaj, Mati, saj premoreš vse.
Mati, ti ne boš pustila, da se tvoj otrok zgubi, 
Mati, ti me boš rešila, tvoja roka me drži.
Ti me čuvaj, ti me brani, v smrti mi ob strani stoj, 
milo sodbo mi izprosi, reši me, otrok sem tvoj.

»POSKRBI  ZANJ«
Bolezen je del naše človeške izkušnje. Vendar pa 
lahko postane nečloveška, če jo živimo v osamlje-
nosti in zapuščenosti, če je ne spremljata skrb in so-
čutje. Ko hodimo skupaj, je normalno, da se nekdo 
počuti slabo, da se mora ustaviti zaradi utrujenosti 
ali zaradi kakšne nezgode na poti. Tam, v takšnih 
trenutkih vidimo, kako hodimo: ali v resnici hodimo 
skupaj, ali pa smo samo na poti, vendar vsak zase, 
pazimo le na svoje koristi in pustimo, da se drugi  
»znajdejo«. 
Zato vas na ta XXXI. svetovni dan bolnikov, sredi 
sinodalne poti, vabim k razmišljanju o dejstvu, da se 
lahko ravno ob izkušnji krhkosti in bolezni naučimo 
hoditi skupaj skladno z Božjim slogom, ki je bliži-
na, sočutje in nežnost.

Nikoli nismo pripravljeni na bolezen. Pogosto tudi 
ne na sprejemanje starosti. Bojimo se ranljivosti, 
prežemajoča kultura trga pa nas sili, da jo zanikamo. 
Za krhkost ni prostora. In tako nas zlo, ko vdre in 
nas napade, omamljene pusti na tleh. Takrat se lahko 
zgodi, da nas drugi zapustijo, ali pa se nam zdi, da jih 
moramo zapustiti, da se v odnosu do njih ne bi po-
čutili kot breme. Na ta način se začne osamljenost in 
nas zastrupi grenak občutek krivice, zaradi katerega 
se zdi, da so se zaprla tudi nebesa. Pravzaprav se na-
prezamo, da bi ostali v miru z Bogom, ko se uničuje 
naš odnos z drugimi in s seboj. Zato je, tudi glede 
bolezni, tako pomembno, da se vsa Cerkev meri po 
evangeljskem zgledu usmiljenega Samarijana. 
Vsi smo krhki in ranljivi; vsi smo potrebni tiste so-
čutne pozornosti, ki se zna ustaviti, se približati, 
oskrbeti in olajšati. Stanje bolnih je torej klic, ki 
prekine brezbrižnost in zadrži korak tistega, ki na-
preduje, kot bi ne imel sester in bratov.
Svetovni dan bolnikov v resnici ne vabi samo k 
molitvi in bližini s trpečimi; istočasno želi tudi osve-
ščati Božje ljudstvo, zdravstvene ustanove in civilno 
družbo za nov način skupnega napredovanja.
Ezekielova prerokba vsebuje zelo ostro sodbo o 
prednostnih nalogah tistih, ki imajo gospodarsko, 
kulturno in vladarsko oblast nad ljudmi: »Mleko 
uživate, z volno  se oblačite, tolste živali koljete, 
črede pa ne pasete. Oslabelih niste krepčali, bolnih 
niste ozdravljali, polomljenih niste obvezovali, raz-
kropljenih niste vodili nazaj, izgubljenih niste iskali, 
temveč ste jim gospodovali trdo in nasilno« (34,3-4).  
Božja beseda je vedno razsvetljujoča in sodobna. Ne 
samo v ovadbi, ampak tudi v predlogu. Zaključek 
prilike o usmiljenem Samarijanu nam namreč naka-
zuje, kako se udejanjanje bratstva, ki se je začelo 
z osebnim srečanjem, lahko razširi na organizirano 
oskrbo.
Gostišče, gostilničar, denar, obljuba o vzajemni ob-
veščenosti (Lk 19,34-35): vse to spominja na službo 

duhovnikov, na delo zdravstvenih in socialnih de-
lavcev, na zavzetost domačih in prostovoljcev, po 
zaslugi katerih se na vseh koncih sveta dobro vsak 
dan zoperstavlja zlu.
»Poskrbi zanj« (Lk 10,35) je Samarijanovo pripo-
ročilo gostilničarju. Jezus ga usmeri tudi na vsake-
ga izmed nas in nas na koncu spodbudi: »Pojdi in 
ti delaj prav tako.« Kajti »ustvarjeni smo bili za 
polnost, ki jo lahko dosežemo samo v ljubezni. 
Živeti neprizadeto ob bolečini drugega ni mo-
goča izbira«.
Naša stiska je tako prostor naše svetosti, naša člo-
veška tema, v kateri iščemo in si želimo Boga. 
Kajti, ko smo ubogi in žalostni, ko si želimo bli-
žine, si želimo Boga. Ko nimamo moči in trpimo 
krivico in preganjanje, ko iščemo pravico, si želi-
mo Boga. Ko smo sredi sovraštva in se borimo za 
mir, si želimo Boga, in ko se borimo s seboj, da bi 
postali usmiljeni, si želimo Boga. In takrat smo mu 
najbližje, takrat začutimo dotik Boga, ki ne boža 
vedno in razvaja, je pa vedno blizu.

POSKRBIMO, DA BOMO UKORENINJENI V 
DOBRI ZEMLJI

Le tisti, ki je ukore-
ninjen v dobri zemlji, 
vzdrži vetrove in po-
stane oporna točka, 
pravi papež Frančišek.
Ob zgornji papeževi 
misli se vprašajmo: 
»Hm… kaj pravzaprav 
delajo korenine?«
Brskanje po spletu 
pove: črpajo vodo in 
hranila, skladiščijo 
hrano za prihodnost, 
ščitijo okolico, pripe-
njajo drevo v tla.


