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Življenje je darilo
Dodobra smo zakorakali v postni čas – čas, v 
katerem nas Jezus vsakič znova vabi, da se v sebi 
umaknemo od vrveža našega »ponorelega sveta« 
in gremo »na samo«. Marsikdo se trudi umiriti svoje 
misli, besede, dejanja – z namenom, da bi bolje 
slišal in začutil, kje, kako, s čim lahko največ naredi 
za harmonijo v svetu, v katerem živimo, in odnosih, v 
katere vstopamo. Z Njegovo pomočjo.

In na tem mestu nas Gospod nagovarja z besedami: 

»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; 
njega poslušajte!« (Mt 17,5). Zelo podobne, praktično 
iste besede lahko slišimo drugič – prvič smo se z 
njimi srečali ob Jezusovem krstu v Jordanu. 

Moj ljubljeni sin
Močne besede, ki jih Evangelij, kot bi jih hotel za 
nas podčrtati, navaja ponovno. Ob besedni zvezi 
»moj ljubljeni sin« zagotovo skoraj vsi pomislimo 



na svoje družine. Na svoje otroke, morda na svoje 
starše. S prihodom prvega otroka se rodi družina. 
Ko se prvič zasliši bitje drobnega srčka v materinem 
telesu, doživljamo »čudež«; ko se z rojstvom otroka 
fizično iz dvojine ustvari množina, ostajamo brez 
besed. Spomnim se, da sva tudi midva z možem, 
kot novopečeni očka in mami, v tistih trenutkih 
plavala na oblakih vzhičenosti, občudovala popolnost 
drobnega bitjeca in vsak na svoj način čutila, kako 
se naju je dotaknil Bog. Življenje, ki je prej raslo v 
mojem telesu, je dobilo podobo, ki sva jo lahko oba 
spoznavala z vsemi čuti. Veselje, ki sva ga ob tem 
čutila in ga hotela z vsemi deliti, je bilo nepopisno.

In vendar ...
In vendar se pogosto zgodi, da ta eliksir, čudežni 
napoj, ki nas morda najmočneje objame ob rojstvu 
otroka, kaj hitro popusti. Rojstvo otroka je nov 
začetek, obenem pa je tudi začetek »umiranja« 
lastnega jaz-a. Potrebe drobnega bitjeca je treba 
- hočeš, nočeš - postaviti pred svoje potrebe. 
Neskončno sem hvaležna svoji mami, da mi je 
ob mojih prvih korakih v svet starševstva to znala 
povedati, obenem pa stati ob strani, pomagati, ko je 
nama z možem začelo primanjkovati moči in energije. 
In to odpovedovanje lastni, egoistični viziji starša, kaj 
vse bi naj dosegel njegov otrok, traja vse življenje. Ni 
lahko spet in spet vstajati sredi noči in ves neprespan 
spokojno uspavati jokajočega dojenčka. Ni lahko 
umirjati tona in izbirati besed, ko štiriletnik spet in 
spet postavlja zahteve, kaj vse mora, po njegovem, 
starš narediti zanj ali namesto njega. Ni lahko, ko 
drugošolka joče, da ne zmore in, ker starš ne zmore 
ali ne zna primerno odreagirati, jok eskalira v glasno 
kričanje. Ni lahko, ko se najstnica na neki stopnji 
prereka za vsako malenkost, potem pa se nenadoma 
zapre pred vsemi. Ni lahko, ko srednješolec zaloputne 

z vrati, ne da bi sploh pozdravil, ko gre starš za 
njim v njegovo sobo, da bi le nekako navezal stik, 
pa ga ignorira. Ni lahko, ko ima najstnik od staršev 
pričakovanja, izrečena ali neizrečena, starš pa se z 
njimi ne more identificirati. In ni lahko, ko otrok sam 
postane starš in začne vzgajati svoje otroke po svoje, 
pogosto v veliki meri v nasprotju z merili in prepričanji 
svojih staršev. 

Ne, ni lahko. 
Zahteva mnogo truda, trdo delo. Ampak vse to je 
ŽIVLJENJE. Tisto poglavje življenja, ki mu pravimo 
rast. Ko smo v vlogi otroka, je to telesna, duševna in 
duhovna rast, ko smo odrasli, predvsem duševna in 
duhovna rast. Prisotna vse življenje, pa če nam je to 
všeč ali ne. 

V teh dneh mi je prekrižala pot misel Toma Križnarja: 
»Življenje je darilo. Darilo se spodobi sprejeti, si ga 
ogledati, pa tudi prejeti, občutiti, povohati, okusiti, 
uživati in uporabiti. Darila so namenjena v dobro. 
Vsak dogodek, tudi velik problem, v sebi nosi darilo 
– izkušnjo, doživetje, smisel življenja.«

Kristjani verujemo, da smo življenje dobili od Boga. 
Mi, naši otroci, naši starši, vsi. Vsak dan izkušamo, 
da življenje ni samo »potica«, in tako je prav. Rast 
nas krepi. Tako človeka kot posameznika kot tudi 
človeka kot del odnosov in skupnosti, v katere 
vstopa. Tudi Jezus, Božji Sin, je živel in rasel v 
družini, tudi nanj so vplivali dogodki v družbi, katere 
del je bil. In ob koncu svojega življenja na zemlji, 
je za nas umrl na križu. To dejstvo nam v težkih 
trenutkih lahko še kako pomaga. Imamo se na koga 
nasloniti, imamo koga prositi za moč in pomoč. On 
sam nas vabi k temu. Želim si, da ne bi tako pogosto 
pozabili na to ali pa tega sploh ne hoteli slišati.

Alenka Kalan
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NA NAŠI POTI
Konec lanskega leta smo se družine prvič srečale pri tako imenovani »DRUŽINSKI 
KATEHEZI«. Po domače smo temu rekli »verouk za celo družino«. Seveda pa se je 
takoj pokazalo, da so to srečanja polna življenja, veselja in iskrenosti. TO SOBOTO 
PRIPRAVLJAMO NOVO SREČANJE DRUŽINSKE KATEHEZE. Znova bo sestavljeno iz 
programa za otroke različnih starosti in posebej za starše. Oblikovali in obhajali bomo 
tudi lepo družinsko sveto mašo in skupaj pojedli kosilo. Zaradi lažje priprave starše 
prosimo, da potrdite prisotnost vaše družine. Najlažje kar s QR kodo na desni. 

V postnem času bomo lahko pristopili k zakramentu svete spovedi kot običajno, vsak ponedeljek in petek, pol 
ure pred večerno sv. mašo. Ena od zadnjih postnih nedelj pa bo tudi letos »spovedna« in bomo k nam povabili 
gostujočega spovednika. 

Mihaela in Dušan Jenič skrbno in z veliko ljubeznijo skrbita za liturgične prte v cerkvi. Tekom leta želita to obliko 
služenja prepustiti novi ekipi. Kdor se čuti nagovorjen, naj se oglasi v župnijski pisarni.

V minulem tednu smo se poslovili od Fanike Šajh. V molitvi jo izročajmo božji ljubezni.

Zakrament svetega krsta je prejel Rene. Čestitamo!

Današnja nabirka pri vseh svetih mašah bo v celoti namenjena stroškom ogrevanja cerkve. Ker so omenjeni 
stroški zelo visoki, bo enaka namenska nabirka tudi še prihodnjo nedeljo. Hvala za vašo velikodušnost! 

V krščanstvu ne gre za religijo. V krščanstvu gre za vero. 
Gre za to, da me Nekdo drži. Gre za to, da mi je odpuščeno. 

Krščanstvo pomeni najti veselje in najti svoj dom. 
Vera je hrbtenica mojega življenja.  

(Bear Grylls)

Krščanstvo pomeni najti veselje in najti svoj dom. 



nedelja
5. marec

Druga  
postna 
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike  
8.30: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
9h: + Stanislavo Fidler
+ Cvetko in Antona Gajška ter sorodnike
+ Jožeka Jančiča (obl.), Edija, Albino, Stanka in rodbini Svetec in 
Jančič
+ Ivano (obl.), Karla, Draga, Srečka Gajška ter starše Bukovšek
10.30 (Ahac): + Mihaela (obl.) in Ano (obl.) Vrhovšek

ponedeljek
6. marec

Sveti 
Miroslav

18.30: +Franca in Rozalijo Ljubej ter Jožeta Kukovičiča
+ Ano (obl.) in Frančiška Kristana

torek
7. marec

Perpetua in 
Felicita

18.30: + Alojzija Slomška
+ Ivanko Polenšek

sreda
8. marec

Sveti Janez 
od Boga

8h: + Ano Magdalenc (obl.) in Franca
+ Frančiško Debelak

četrtek
9. marec

Sveta
Frančiška

18.30: + Marjana Juga (obl.) 
za blagoslov pri šolskem delu

petek
10. marec

Svetih 40 
mučencev

18.00: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
18.30: + Janka Vilmana in sorodnike
+ Amalijo (obl.), Milana in Jožeta Kajtna ter Petra Cerkvenika

sobota
11. marec

Sveti 
Benedikt

18.30: + Matildo in Antona Podkrajška ter Amalijo in Jožefa Škrabla 
in Vikija Omna
+ Petra Cerkvenika in starše Pevec ter Kincl

nedelja
12. marec

Tretja  
postna 
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike  
8.30: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
9h: + Marijo Kosmač
+ Jurija Šumeja (obl.) ter za Staneta in sorodnike Šumej
+ Branka Doboviška (30. dan)
+ Ireno Turnšek
10.30 (krstna):  za novokrščenko Tajo in njeno družino


