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Gospod, da bi mogli videti tvoja čudovita dela
»Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj, 
a izbereš lahko le eno izmed njih ...
Na razpotju teh poti pa vate gledajo oči
in upajo, upajo, upajo, da pravo boš izbral ...«

Začetki spoznavanja
Pot na mojem prvem razpotju sta zame izbrala moja 
starša, ko sta me dala krstiti in me s tem izročila v 

roke Bogu, da bi me naprej vodila Njegova milost. 
Moj svet otroštva in odraščanja je bil tako prepleten 
tudi z Njim. O Njem sem poslušala v dedkovem 
naročju, ko mi je bral zgodbe iz Svetega pisma, 
pa pri sveti maši v varnem zavetju moje mame. Z 
Njim sem se začela pogovarjati, ko sta me starša 
naučila moliti prve otroške molitvice. Z nami je bil 
ob  praznovanju božiča, velike noči, na romanjih 
k Mariji. Spoznavala sem ga, ko smo molili pri 



umrlem sosedu ali sorodniku. O Njem sem se učila 
pri verouku.
Živ je spomin, ko sem hrepeneče pričakovala dan 
prvega svetega obhajila, z nekoliko strahu prvič sedla 
v spovednico, pa tudi tega, ko smo se skoraj vsi v 
razredu zavzeli, da bomo odšli k verouku namesto 
na razredno uro, saj se pripravljamo na birmo. 
Kot srednješolka sem bila povabljena v mladinsko 
veroučno skupino. Danes vem, da je bil še kako z 
nami, ob sobotah zvečer, na taizejskih srečanjih, na 
romanjih v Stično, na duhovnih vajah.

Pot v dvoje z Njim
Prav v tem krogu prijateljev sem spoznala svojega 
moža, s katerim si deliva pot že več kot četrt stoletja. 
Oba sva hrepenela in želela isto, postati mož in žena 
in na najino skupno pot povabiti tudi Njega. Sebe 
osebno sem si že od malih nog predstavljala kot ženo 
in mamo. Pa sva deset let po poroki stopala po poti 
pričakovanja, se klesala v potrpežljivosti, drug drugega 
opogumljala, tudi padala, pa znova vstala, prosila 
Marijo na romarskih poteh, naj nama izprosi milost, 
da bi postala starša. Za naju so molili najini bližnji.
In sva dočakala ... ob čudenju nad znanjem medicine 
sva še veliko bolj čutila veličino Stvarnika kot tistega, 
ki edini daje življenje. Neizbrisen je spomin na 
solze hvaležnosti, ko sva v objemu držala najinega 
prvorojenca, po dveh letih še njegovo sestrico, 
ponovni čudež. In potem, ko sva s hvaležnostjo 
opazovala najina podarjena sončka, se jima je po 
naravni poti pridružila še sestrica. Ponovno doživetje 
božjega dotika!
In tako sva tudi midva stopila na tisto razpotje, 
ko sva za najine otroke izbrala pot izročitve njih v  
Njegove roke. Skupaj smo obiskali Marijine romarske 
kraje, kjer sva tolikokrat prosila zanje, in tam Bogu 

izrekla velik hvala ter jih posvetila Mariji.
Nadaljevala se je naša skupna pot, jemala sva iz 
zakladnice najinega otroštva in dodajala svoje ideje z 
namenom, da bi tudi najini otroci dobili okus po Bogu.
In sedaj stopamo po poti njihovega odraščanja, 
midva z okušanjem zrelih let ...

Ogenj, ki žge ...
V meni pa ves čas žari plamen, s katerim želim 
zanetiti plamenčke v mladih srcih, ne le najinih otrok 
ampak tudi njihovih vrstnikov. Vsem mladim iskreno 
privoščim, da bi tudi oni okusili Jezusovo ljubezen in 
mu sledili ...
Pa se me je pred kratkim Jezus ponovno, tokrat 
še močneje dotaknil. Povabljena sem bila na tečaj 
Alfa, kar naenkrat v tistem četrtkovem popoldnevu, 
z besedami, če grem zraven že kar isti večer. Sicer 
nisem človek nenadnih odločitev, sploh ne. Kaj me 
je tistega popoldneva nagovorilo, sedaj vem, da 
Sveti Duh. Nagovoril je tudi moje domače, da so se 
strinjali, da me enajst zaporednih četrtkov zvečer ne 
bo doma. In sem šla ... in sem iz srečanja v srečanje 
bolj občutila Njegov klic, da me ima neskončno 
rad, prav takšno, kot sem, da mi želi biti blizu kot 
prijatelj. Vse kar je v meni že žarelo, se je močneje 
razplamtelo.
To lepoto Jezusovega dotika privoščim vsakomur. 
Na vsakem razpotju naših poti je pot, na kateri 
čaka Jezus-prijatelj, da mu podamo svojo roko in 
ga sprejmemo za sopotnika. Niso pomembni prej 
prehojeni kilometri, bistven je trenutek osebnega 
srečanja z Njim, da bomo mogli videti in doživeti 
Njegova čudovita dela.
Prijazno povabljeni!

Polona Lukanc
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nedelja
12. februar

Šesta
navadna
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike  
9h: + Jožico in Jožeta Vouka
+ Jožeta in Cecilijo Gračner, Marijo Jazbinšek, Marijo Jančič in sorodnike
+ Marijo (obl.) in Alojza Bračka
+ Slavka Korošca

ponedeljek
13. februar

Sveta
Katarina

18.30: + Rozalijo (obl.) in Martina Mastnaka in za zdravje
+ Marijo Bračko

torek
14. februar

Sveti
Valentin

18.30: + Alojzija Slomška 
+ Maksimilijana Cimermana
+ Petra Cerkvenika ter za blagoslov življenj družin Jančič, Rožanc, 
Cmok, Škornik in Šolinc

sreda
15. februar

Sveti
Klavdij

8h: + Bernardo Škerjanec (obl.), Rudolfa in Matildo ter rodbino 
Turnšek

četrtek
16. februar

Sveta
Julijana

18.30: + Ančko Fidler (iz Lokarij)
+ Marijo in Konrada Ocvirka (obl.) 
+ Ivanko in Franca Horvata ter Ivanko Dominko

petek
17. februar

Sveti
Aleš

18.00: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.30: + Ivana Zeliča in Majo Selič
+ Marjana (obl.) in rodbino Arzenšek
+ Julijano (obl.), Janeza ter Mileno Klemenčič

sobota
18. februar

Sveti
Flavijan

18.30: + Jožeta (st.) in družino Koželj (s Podgrada)
+ Slavico Mikola (obl.)
+ rodbine Golež, Rataj, Sivka in Ribič
+ Ivana Zupanca, Milana Goleža in Štefanijo Lavbič



nedelja
19. februar

Sedma 
navadna 
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike  
9h: + Milana Oseta in vse rajne iz družine Oset
+ Marijo Fidler (30. dan)
za zdravje in blagoslov v družini in pri živini
16h (Vera in luč): + dva Branka in Marjano Cmok ter za Janeza Kneza 
in Iva Gričarja
+ Ružo Stanič

ponedeljek
20. februar

Sv. Jacinta 
in Frančišek

18.30: +Angelo Sternad
+ Terezijo Ojsteršek

torek
21. februar PUST

18.30: + Jožeta Leskoška in starše ter sestri Ivanko in Marijo ter 
brata Janka
+ Marijo Pečar

sreda
22. februar PEPELNICA 9h: + Rozalijo Koželj

18.30: + za rajne in žive duhovnike

četrtek
23. februar

Sveti 
Polikarp

18.30: + Ano Vrečko (obl.)
+ Veroniko (obl.) in Rudolfa Zagajška, Ivana in Pavlo Gajšek, Jožeta 
Kadenška ter njihove rodbine

petek
24. februar

Sveti 
Matija

18.00: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.30: + Karla Brečka (obl.), za sorodnike in starše Gajšek
+ Konrada Leskovška

sobota
25. februar

Sveti 
Kalist

18.30: + Nežo, Stanka, Ivana in rodbino Fendre
+ Terezijo (obl.) in Franca (obl.) Dobnika ter Alojzija Slomška
+ Jožeta Zgonca (obl.) in rodbino
+ Petra (obl.) in Jožefo (obl.) MIhelčič, Mileno Vindiš in sorodnike
+ Radislava Čatarja (30. dan) 

nedelja
26. februar

Prva  
postna 
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike  
9h: + Cirila (obl.) in Metoda (obl.) Lavbiča ter starše Johan
+ Mihaela Koštomaja (30. dan) 
+ Rada, Lojzko in starše Polak
10.30 (družinska): + Jožefo Lainšček
+ Draga Arzenška


