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Maše v prihodnjem tednu
5. NEDELJA MED LETOM, 6.2.
7.00: živi in + farani
9.00: + Stanislav HRIBERŠEK
         + iz družin ŽIKOVŠEK, SEME, Blaž, 5.
          obl., in Jožefa LOKOŠEK
10.30: + Rafko OJSTERŠEK, sestri Fani, Marija in
               Milan MEDVED
PONEDELJEK, 7.2., sv. Nivard, redovnik
7.30: + Anika VODIŠEK
              + KLEZIN in BEZGOVŠEK
               + Ivan DEŽELAK ,obl., in sorodniki
TOREK, 8.2., sv. HieronimEmiliani, red; Prešernov d.
 18.00: + Ana KUMBERGER  
            + Albin ŠLEGL
            + Terezija VIDIC
SREDA, 9.2., sv. Apolonija,  devica, mučenka 
7.30: V zahvalo in priprošnjo Mariji
         priprošnja za ozdravitev
         + Miroslav ŠRAJ
ČETRTEK, 10.2., sv. Sholastika, devica, redovnica
18.00: v dober namen
           + Eva KOSMUS, zadušnica
           + Dragica ŠUSTER
PETEK, 11.2., sv. Lurška Mati Božja,  svet. dan bolnikov
7.30: + Oto OJSTERŠEK
18.00: + Anica OJSTERŠEK
           + Martin HRASTNIK
SOBOTA, 12.2., sv. Evlalija, mučenka
18.00: + Jože SLAPŠAK in starši VIDEC
             +  Jože KOS
6. NEDELJA MED LETOM, 13.2.  
7.00: živi in + farani
9.00: + starši, brat BRLOGAR in Ivan GOLUB
10.30: +  Alojzija JELENC

Dve nedelji pred postnim časom navadno poslušamo 
pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas.  
Letošnja vsebina prihaja od papeža Frančiška.

po sinodalni poti kot Cerkev, vsi različni udje tega 
skrivnostnega Kristusovega telesa.
»Prav pot sinodalnosti je tisto, k čemur Bog vabi 
Cerkev tretjega tisočletja,« pravi papež Frančišek. 
Celotno Božje ljudstvo je po krstu soudeleženo pri 
skupnem dostojanstvu in poklicu. V moči krsta smo 
vsi poklicani, da dejavno sodelujemo v življenju 
Cerkve. V župnijah, v majhnih krščanskih skupno-
stih, v laiških gibanjih, v redovnih skupnostih in v 
drugih oblikah občestva smo žene in možje, mla-
di in stari povabljeni, da se med seboj poslušamo, 
da bi slišali spodbude Svetega Duha, ki prihaja, da 
bi usmerjal naša človeška prizadevanja, oživljal in 
poživljal Cerkev ter nas vodil v globlje občestvo v 
smeri našega poslanstva v svetu. Medtem ko Cer-
kev stopa na sinodalno pot, moramo vložiti vse svo-
je moči, da se ukoreninimo v izkušnjah pristnega 
poslušanja in razločevanja ter postanemo Cerkev, 
kakršno želi Bog.
Namen sinode ni v pisanju drugih dokumentov, 
temveč v navduševanju ljudi, da začnejo sanjati, v 
kakšno Cerkev smo poklicani; da se razcveti upa-
nje in spodbudi zaupanje, da se povežejo rane, da 
se stkejo nove in globlje vezi, da se učimo drug od 
drugega, da gradimo mostove, da razsvetlimo ra-
zum, da ogrejemo srca in da okrepimo roke za naše 
skupno poslanstvo (PD, 32). To pomeni, da cilj tega 
sinodalnega procesa ni v preprostem opravljanju 
vrste nekih nalog, ki imajo svoj začetek in konec, 
ampak je pot pristne rasti v občestvo in poslanstvo, 
h kateremu Bog kliče Cerkev v tretjem tisočletju. 
(katoliska-cerkev.si)
Da bo sinoda obrodila resnično bogate sadove, je 
potrebno, ne le da vse to podpremo z molitvijo, am-
pak da tudi sami pristopimo in dodamo svoj del, 
saj smo tudi mi del Cerkve, ki nam tokrat želi pri-
sluhniti, nas slišati in upoštevati. Ne čakajmo, da 
bomo naprošeni ali povabljeni, ampak stopimo 
sami naproti. (aleteia.si)

Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;

pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.

Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. 

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti

in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,

v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.



Bogu izročimo svoje strahove in dvome.

Spremenimo smer svojega življenja.
Spremenimo odnos z drugim človekom.

ODRINI NA GLOBOKO
Če želimo slediti Njemu, 

se moramo oddaljiti od obale
svojega življenja. Zapustiti 

gotovost človeške logike
in se predati Božji logiki.

Gospodu se nikoli ne mudi,
ampak vabi, trka in
potrpežljivo čaka.     

Skupaj z Njim zmorem. Je vedno spodbuda, da se za-
tekam k Njemu; da sem kakor Peter, ki nekaj stori na 
Njegovo besedo;
Da se ne bojim globin, v katere me vabi Gospod.

Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na 
globoko in vrzite svoje mreže na lov!« Simon se je 
oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, 
pa nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel 
mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino 
rib, da so se njih mreže trgale. (Lk 5,4-6)
Z Jezusovimi dejanji je postajalo Božje kraljestvo re-
sničnost. Jezus ljudi vabi k sebi tako, da jim pomaga, 
da jih razume. Ljudi se dotika z dobroto.
Simon se v zgodbi Jezusu odpre, prizna, da potrebujejo 
pomoč, hkrati pa nakaže, da mu bo zaupal. Ali lahko 
vidim v tem veselo sporočilo tudi zase? Ali vem, da 
obstaja nekdo, ki mi daje občutek varnosti in vredno-
sti?

Evangeljsko besedilo o čudežnem ulovu ima pridih 
upanja in zaupanja. Koliko truda in naporov vložimo 
v določene načrte, pa ne uspemo. Kako težko je, ko ne 
dobimo zaposlitve, kljub temu, da smo se zelo trudili. 
Pomislimo na razočaranje kmeta, ki je storil vse, da bi 
polje obrodilo, pa suša ali pozeba onemogočita pridelek 
ali toča uniči sadove zemlje in prizadevanja. Vendar je 
treba iti naprej, se truditi v zavesti in poiskati nov smi-
sel. Življenje je polno tveganj, življenje so razpotja, na 
katerih je potrebno izbrati novo smer. A tveganje je zna-
menje upanja, brez upanja pa težko živimo.
Pomembno pravilo Simonove zgodbe je tveganje v 
Božjem imenu. Vedno, ko se ribiči oddaljijo od obale, 
se izpostavijo nevarnosti, trdemu delu in prizadevanju, 
ki včasih prinese sadove, velikokrat pa tudi ne. Vera je 
izkušnja, milost in odločitev. Pravo duhovno življenje 
se začne, ko vržemo mrežo na Njegovo besedo in mu 
zaupamo, ko v veri zdržimo ob prazni mreži. Ko dopu-
stimo Bogu, da nas ustvarja v vsakdanjosti na mali poti. 

Ko pa je to videl Simon Peter, je padel Jezusu k nogam 
in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen člo-
vek!« Groza je bila namreč obšla njega in vse, ki so bili 
z njim, zaradi ribjega lova, ki so ga bili zajeli; prav tako 
pa tudi Zebedejeva sinova Jakoba in Janeza, ki sta bila 
Simonova tovariša. Jezus je pa Simonu rekel: »Ne boj 
se; odslej boš ljudi lovil.« In potegnili so čolna h kraju, 
popustili vse in šli za njim. (Lk 5,8-11)
Jezus je apostole spodbujal, naj iz plitvine odrinejo na 
globoko. Tudi nas vabi, naj se s plitvine krščanskega 
življenja spustimo v globino. Iti v globino pomeni iti 
k bistvu, k temu, kar je pomembno in ima vrednost 
v življenju. 
Iščimo živo in prijateljsko vez z Jezusom. Izstopimo iz 
svoje togosti in udobnosti. Ne smemo se bati prenove. 
»Če človek v svojo nemoč spusti Boga, nastopi Božja 
moč« (2 Kor 12,10).
Nauk tudi od nas zahteva, da smo radikalni. Jezus kliče 
ljudi, ki so potopljeni v svoja številna dela in skrbi. Tisti, 

h katerim se s klicem obrača, že imajo svojo pot in 
svoje življenje. Ribarijo. Zato pravi, da je pravi nje-
gov učenec tisti, ki je pripravljen vse zapustiti. S tem 
radikalnim izražanjem hoče Jezus le jasno razložiti, 
kolikšna je vrednost življenja po evangeliju. Tisti, ki 
je pripravljen vse zapustiti zaradi Kristusa, bo nagra-
jen z novim odnosom svobode do življenja, do dela, 
do imetja, do ljudi, do družine in bo na varni poti v 
večno življenje. 
( Vira: http://minoriti.rkc.si/images/Datoteke/MED_NAMI_02_2021-06-10_
NET.pdf
https://portal.pridi.com/2021/01/11/hodita-za-menoj-napravil-vaju-bom-za-ribi-
ca-ljudi/)

Odrini na globoko – beri Božjo besedo.
Odrini na globoko – zaupaj Gospodu.
Odrini na globoko – oznanjaj in pričuj svojo vero.
Odrini na globoko – išči razloge za upanje, za veselje. 

(TT)
Sinoda o sinodalnosti 2021 – 2023 

Aprila 2021 je papež Frančišek razglasil sinodalno 
pot vsega Božjega ljudstva, ki se je začela oktobra 
2021 v vsaki krajevni Cerkvi, na ravni škofij, župnij 
in cerkvenih skupnosti, nadaljevala se bo na ravni 
kontinentov in nazadnje na ravni celotne Cerkve in bo 
svoj višek dosegla s splošnim zasedanjem škofovske 
sinode oktobra 2023 v Rimu.
Posebna novost je, da gre za prvo sinodo, ki ne bo 
od začetka do konca potekala v Rimu, kar pričuje o 
koraku Cerkve k njeni decentralizaciji.
Prav tako sinoda, ki v grškem izvirniku med drugim 
pomeni zborovanje, iz nje pa je prišel latinski izraz 
za koncil in z njima opisujemo zborovanje škofov (z 
besedo sinoda na lokalni ravni, z besedo koncil pa 
na svetovni ravni), tokrat ne poziva samo in zgolj 
škofe, ampak tudi verne laike! Poziva nas k sino-
dalnosti, kjer gre za proces, ki izraža način delovanja 
in življenja Cerkve, katere del smo vsi verniki in ne 
samo škofje in v tem procesu smo povabljeni hoditi 
skupaj (sinoda v grščini pomeni tudi skupaj hoditi) 


