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33. NEDELJA MED LETOM, 15.11                                                           
živi in + farani
+ Ivan KUMER, 3. obl.
+ Anton, 10. obl., žena in starši TERŠEK
od 9h do 11.30 bo v cerkvipriložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najvljenih,  ločeno po posameznih gospodinjstvih

PONEDELJEK, 16.11., sv. Gertruda (Jedrt), devica, redov.
 žive in rajne iz družin OJSTERŠEK in KNEZ
+ Darja UKMAR (zadušnica)
za duše v vicah 

TOREK, 17.11., sv. Elizabeta Ogrska, red
 + BELEJEVI (Trojno)
žive in rajne iz družin PASAR, GOSTINC, ROZMAN 
+ Vojko SENICA

SREDA, 18.11., Posvet. bazilik. sv. Petra in Pavla
za pozabljene duše v vicah 
v zahvalo in priprošnjo za močnejšo vero od vsakega strahu
 + Frančiška OJSTERŠEK

ČETRTEK, 19.11., sv. Matilda, red., mistikinja
+ Franc Alojz DEŽELAK
+ Ostoje PETROVIČ
v zahvalo za uspešno operacijo in za zdravje

PETEK, 20.11.,  sv. Bazilij, škof, mučenec
+ Marija PRAŠNIKAR
+ Engelberta in Jurij OJSTERŠEK
+ Marija OČKO
SOBOTA, 21.11., Darovanje sv. Device Marije 
+ MLAKARJEVI
za zdravje 

NEDELJA, 22.11., KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
živi in + farani
vsi rajni iz družin ŠUSTER in MRAZ 
+ Cilka HRASTNIK
od 9h do 11.30 bo v cerkvipriložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najvljenih,  ločeno po posameznih gospodinjstvih

dobrotnika do vseh svojih otrok. Stalno nanašanje na 
Boga pa vendarle ne odvrača od gledanja na konkret-
nega človeka, nasprotno, oboje je med seboj tesno 
povezano.
To jasno kaže odlomek, iz katerega smo vzeli naslov 
tega sporočila (prim. Sir 7,29-36). Molitev k Bogu in soli-
darnost z ubogimi in trpečimi sta neločljivi. Za obha-
janje bogoslužja, ki je všeč Gospodu, je treba priznati, 
da vsak človek, tudi najbolj reven in preziran, ima v 
sebi vtisnjeno Božjo podobo. Iz te pozornosti izhaja 
dar Božjega blagoslova, ki ga pritegne velikodušnost, 
uresničevana v odnosu do ubogih. Zato čas, ki ga je 
treba nameniti molitvi, ne more nikoli postati alibi 
za zanemarjanje bližnjega v težavah. Resnica je nas-
protna: Gospodov blagoslov prihaja nad nas in mo-
litev dosega njegov cilj, kadar jo spremlja služenje 
ubogim.
3. Kako je ta stari nauk aktualen tudi za nas! Božja 
beseda namreč presega prostor, čas, vere in kulture. 
Velikodušnost, ki podpira ubogega, tolaži žalostnega, 
lajša trpljenje, vrača dostojanstvo tistemu, ki je 
zanj prikrajšan, je pogoj za zares človeško življenje. 
Odločitev, da se pozornost nameni ubogim, njihovim 
mnogim in različnim potrebam, ne more biti odvisna 
od časa, ki ga imamo na razpolago ali od zasebnih 
interesov, ne od nestvarnih pastoralnih ali socialnih 
načrtov. Narcistična težnja, postaviti sebe na prvo 
mesto, ne more zadušiti moči Božje milosti.
Težko je imeti pogled, usmerjen v ubogega, a 
zelo potrebno, če hočemo svojemu osebnemu in 
družbenemu življenju vtisniti pravo smer. Ne gre za 
veliko besed, ampak da po Božjem vzgibu konkretno 
zastavimo življenje. S svetovnim dnevom ubogih se 
vsako leto vračam na to, za življenje Cerkve temeljno 
resničnost, kajti revni so in bodo vedno z nami (prim. 
Jn 12,8), da bi nam to pomagalo sprejeti Jezusovo 
družbo v vsakdanje bivanje. 

(Prihodnjič nadaljevanje)

Povzetki Navodil slovenskih škofov za 
preprečevanje epidemije COVID-19. 

od 13. novembra 2020:
1. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, 

redovnice, redovnike ter katoliška laiška 
gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, 

bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov 
našega naroda ter konec pandemije.

2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega 
odpovedane. Dovoljene so zasebne maše 
duhovnika brez vernikov (izjema so člani 
skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v 

župnišču oziroma samostanu).
3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah 

ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujemo 
spregled od nedeljske dolžnosti.

4. Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, 
prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju 
Božje besede oziroma dobrim delom.
5. Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo 
(prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj 
in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini 
ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik 
z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori 
za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, 
kapeli ali na drugem primernem kraju. Udeležba pri individu-
alnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nima-
jo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane 
telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in 
verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev 
enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva. 



Dobro desetletje, vsakoletno obhajanje Marti-
novega vključuje zahvalno sveto mašo in srečanje 
za zakonce jubilante. V letošnjih, spremenjenih 
razmerah, se povežimo z zakonci jubilanti, s tem 
prispevkom:
 

ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA - 
Podoba Božje ljubezni do človeka

Zakrament svetega zakona je eden pomembnejših 
zakramentov, takoj za svetim krstom in sveto 
evharistijo, saj se iz zdrave in rodovitne družine 
rojevajo nove družine, novi duhovni poklici, pred-
vsem pa je krščanska družina seme vere, seme kul-
ture in nosilec zahodne civilizacije. 
V Janezovem evangeliju začne Jezus svoje javno 
delovanje na svatbi v Kani Galilejski. Nanjo je bil 
povabljen skupaj s svojo materjo Marijo in svojimi 
apostoli. Jezus s svojo udeležbo počasti poroko, 
začetek družine. Počasti tudi svatbo kot veselo pro-
slavljanje tega dogodka. Vesela svatba je zato zna-
menje veselja do življenja. V ljubezni med ženinom 
in nevesto je navzoč Bog. Veselita se življenja z 
Njim, vpričo Njega, ki je izvir notranjega miru, 
veselja in življenjske moči. 
Dogodek v Kani je tudi znamenje življenjskih 
preizkušenj. Zmanjka jim vina, ki ga nimajo kje 
vzeti, ljudje pa se še dolgo ne nameravajo raziti. Ta 
preizkušnja postane znamenje vseh preizkušenj, v 
katerih se človek ali zakonski par naenkrat zave, da 
mu lahko pomaga samo še Bog. 

Irski poročni blagoslov

Naj se vajini poti vijeta tako, da se bosta združili.
Naj bo veter vedno na vajini strani.
Sonce naj vama toplo sije v obraz.
Naj dež pada na vajino polje.
Luč prijateljstva naj vodi vajine skupne korake.
Otroški smeh naj odmeva v vajinem domu.

Veselje, da živita drug za drugega, naj privabi smeh 
na vajine ustnice
in radost v vajine oči.
Naj vaju Gospod objame z rokami,
ki so vaju hranile vse dni življenja,
napolnjenega z veseljem.
Naj vaju usmiljeni Gospod nosi na svojih dlaneh.
Danes pa naj Duh ljubezni poišče svoje bivališče v 
vajinih srcih. Amen.

Najina pot

»Kdor drugega ljubi, ga sprejema takega, kot je, 
kot je bil in kot bo.« (M. Quoist)

Obljubiti zvestobo v dobrem in slabem, v bolez-
ni in zdravju ter obljuba ljubezni in spoštovanja, 
dokler ti bo dano živeti, terja celo življenje. V 
tem se preizkušava že več kot petindvajset let. Ta 
preizkušnja je proces, ki se nikoli ne neha. Nikoli 
nisva iskala idealnih zgledov, prepustila sva se vodi-
ti Božji luči in to tudi takrat, ko je okrog naju zma-
govala tema. 
Z leti skupnega življenja je rastla modrost skupne za-
konske poti. Več je bilo prizadevanja za odpuščanje, 
spravo, za pravo skupnost.
Hvaležna sva, da sva zmogla podariti življenje 
dvema hčerama. Poskušava jima biti blizu in jima 
pomagati, da v ozračju poštenosti, dobrotljivosti in 
iskrenosti postajata boljši.
Svetost najinega življenja ne pomeni odsotnost spo-
rov, tudi ne dejstva, da nihče nikogar ne rani. Svetost 
v najinem skupnem življenju se rojeva iz sposob-
nosti, da se učiva odpuščati in se spraviti z drugim, 
da sva se pripravljena soočiti s težavami in storiti 
kaj, da bi jih rešila. Najini skupni koraki puščajo za 
sabo sled dveh verujočih, združenih v enem upanju, 
v eni želji, v enem služenju…                             (TT)

Ljubezen se pač preizkusi v zvestobi,
toda dopolni se še-le v odpuščanju. (W. Bergengruen)     

Poslanica svetega očeta Frančiška za 4. svetovni dan 
ubogih
33. nedelja med letom 15. novembra 2020
»Ponudi svojo roko siromaku« (prim. Sir 7,32)
Antična modrost je te besede postavila za sveti kodeks, 
ki ga je treba spolnjevati v življenju. Danes odmevajo 
z vsem svojim pomenskim nabojem, da bi pomagale 
tudi nam osredotočiti pogled na bistveno in preseči 
pregrade brezbrižnosti. Revščina prevzema vedno 
različne obraze, ki zahtevajo pozornost na poseben 
položaj vsakega. V vsakem lahko srečamo Gospoda 
Jezusa, ki je razodel, da je navzoč v svojih najšibkejših 
bratih (prim. Mt 25,40).
1. Vzemimo v roke Siraha, eno od knjig Stare zaveze. 
V njej srečamo učitelja modrosti, ki je živel približno 
dvesto let pred Kristusom. Šel je iskat modrost, ki ljudi 
dela boljše in sposobne temeljito preiskovati dogodke 
življenja. To je počel v času hude preizkušnje za izrael-
sko ljudstvo, čas bolečine, žalovanja in bede zaradi 
oblasti tujih sil. Ker gre za človeka močne vere, za-
koreninjenega v izročilih očetov, je bila njegova prva 
misel, da se obrne na Boga, da bi pri Njem prosil za 
dar modrosti. In Gospod mu ni odtegnil svoje pomoči.
Od prvih strani knjige Sirah izpostavi svoje nasvete 
glede številnih konkretnih položajev v življenju, in 
revščina je eden od njih. Vztraja na dejstvu, da je v 
stiski treba zaupati v Boga: »Vzravnaj svoje srce in 
vztrajaj, ne prenagli se v trenutku spopada. Njega 
se drži in se ne umikaj, da boš nazadnje povišan. 
Vse, kar pride nadte, sprejmi, potrpi, kadar te doleti 
ponižanje, zakaj v ognju se preizkuša zlato, tisti, ki so 
Bogu po volji, v peči ponižanja. V bolezni in revščini 
se zanašaj nanj. Zanašaj se nanj, pa se bo zate zavzel, 
uravnavaj svoja pota in upaj vanj. Vi, ki se bojite Gos-
poda, pričakujte njegovo usmiljenje; ne oddaljujte se, 
da ne padete« (Sir 2,2-7).
2. Stran za stranjo odkrivamo dragocen skupek pred-
logov o načinu delovanja v luči intimnega odnosa 
do Boga, stvarnika, ki ljubi stvarstvo, pravičnega in 


