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“Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi 
svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.”
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NEDELJA, 11. 03. - 4. postna nedelja

08:30 za + Ivano KAPUN (obl.)
za + Draga POČIVALŠKA

PONEDELJEK, 12. 03. sv. Justina, mučenka

TOREK, 13. 03. - sv. Kristina, devica in mučenka

08:00 za + Martino HLASTEC
za + Martino AVSEC (8. dan)

SREDA, 14. 03. - sv. Matilda

ČETRTEK, 15. 03. - sv. Klemen Dvoržak, redovnik

16:30
17:00

Molitev križevega pota
za + Matildo, Ivana GRAŠIČA, Karla in Julijano ŠTOR

PETEK, 16. 03. - sv. Hilarij Oglejski, škof

SOBOTA, 17. 03. - sv. Patrik, škof

08:00 za + Angelo SLUGA
za + Jožeta LJUBEJA, starše in vse + BOLČINATOVE

NEDELJA, 18. 03. - 5. postna nedelja, tiha

08:30 za žive in rajne 
za + Jero KAJTNA in Jurija KOLANDERJA
za + Leopoldino, Jožefa in Angelo SODNIK

PONEDELJEK, 19. 03. - sv. Jožef, Jezusov rednik

TOREK, 20. 03. - sv. Klavdija, mučenka

08:00 za + Valentina KLEPEJA
za + Staneta KOŠIČA

SREDA, 21. 03. - sv. Nikolaj iz Flűe, puščavnik

ČETRTEK, 22. 03. - sv. Lea, spokornica

17:00 za + Mirka PEKLARJA (30. dan) in Jožefo JAGER
za + Jožeta KLEPEJA

PETEK, 23. 03. - sv. Turibij, škof

SOBOTA, 24. 03. - sv. Katarina Švedska, redovnica

08:00 za + Slavkota PODPEČANA in sorodnike
za Marijo GROZNIK (obl.)
za + Pavleta AJDNIKA

NEDELJA, 25. 03. - 6. postna nedelja

08:30 za + Mihaelo KURALT in sorodnike
za + Marijo, Alojza GORIŠKA ter sorodnikeLATINSKI PREGOVOR

Adversae res admonent religionum. -- 
“Nesreča uči verovati in moliti.”

NEDELJA, 11. 03. - 4. postna nedelja

10:30

14:00

za žive in rajne
za + Ljudmilo GUČEK, starše Jožeta in Ivano ŠTAUT in sorodnike
za + Francija KLINARJA in Alojza RAZBORŠKA
za + Aniko VODIŠEK in Ano HRASTNIK
KOLMAN: za + Jožefo OBREZ

PONEDELJEK, 12. 03. sv. Justina, mučenka

TOREK, 13. 03. - sv. Kristina, devica in mučenka

SREDA, 14. 03. - sv. Matilda

ČETRTEK, 15. 03. - sv. Klemen Dvoržak, redovnik

17:00 za + Justino PUŠIČ

PETEK, 16. 03. - sv. Hilarij Oglejski, škof

16:30
17:00

Molitev križevega pota
za + Pavlo KLEPEJ
za + Ivana PLANINŠKA (8. dan)

SOBOTA, 17. 03. - sv. Patrik, škof

09:00 za + Ano RAZBORŠEK

NEDELJA, 18. 03. - 5. postna nedelja, tiha

10:30 za + Rozalijo in Franca GORIŠKA, obe sestri in nečakinjo Metko
za + Leopoldino in Antona ULAGA (obl.)

PONEDELJEK, 19. 03. - sv. Jožef, Jezusov rednik

TOREK, 20. 03. - sv. Klavdija, mučenka

SREDA, 21. 03. - sv. Nikolaj iz Flűe, puščavnik

ČETRTEK, 22. 03. - sv. Lea, spokornica

16:30
17:00

Molitev križevega pota
za + Vinka VERBOVŠKA

PETEK, 23. 03. - sv. Turibij, škof

17:00 za + Štefanijo ZAMUDA

SOBOTA, 24. 03. - sv. Katarina Švedska, redovnica

09:00 za + Karolino KAJTNA (30. dan)

NEDELJA, 25. 03. - 6. postna nedelja

10:30 za žive in rajne
za + Tončija BEZGOVŠKA (obl.) in sorodnike
za + Mirana ZUPANCA (2. obl.)



Postno in velikonočno branje
Odpusti mi, Nataša

Resnična zgodba izpod peresa Sergeja Kurdakova, oficir-
ja sovjetske mornarice in agenta tajne policije, ki je dobil 
nalogo, da preganja tamkajšnje kristjane, med drugim se je 
znesel tudi nad lepim dekletom - Natašo. V tem divjanju nad 
nedolžnimi pa je ob spoznanju svoje zablode doživel notranji 
preobrat, ki ga je vodil na pot vere. Zbežal je iz Sovjetske 
zveze v Kanado, kjer je (tudi v Ameriki) govoril o svoji iz-
kušnji. Vendar pa ni mogel ubežati lovkam KGB-ja, ki mu ni 
pustila razkrivati zločina sovjetske komunistične oblasti. Na 
dan novega leta 1973 so ga našli umorjenega. Pretresljiva 
izpoved, ki smo jo pri nas prvič lahko brali leta 1987, dva 
ponatisa pa sta izšla leta 2014, kar priča o zanimanju za 
tovrstno tematiko, ki bralca ne pusti hladnega.
Odlomek iz knjige
“Tovariš Kurdakov,” je z usodno pomenljivostjo počasi dejal 
Azarov, “država je veliko vložila vate - zelo veliko - in zato od 
tebe veliko pričakujemo. Tega ne smeš pozabiti!” Vedel sem, 
kaj je to pomenilo. Bil sem ujet na trnek, s katerega ni bilo 
rešitve. Obema sem se zahvalil in odšel. Premišljevaje sem 
se vrnil na pomorsko akademijo.

Knjigo priporočam v branje za poglobitev vere. V njej lahko 
močno začutimo kako Bog deluje, kako je živ in kako molitev 
deluje. 
Knjigo lahko dobite v zakristiji za 15€.

župnik Klemen

Takoj sta pustila mreže in šla za njim. (Mr 1,18)
-utrip z romanja v Sveto deželo-

 Že nekaj desetletij je navada, da diakoni v letu 
pred duhovniškim posvečenjem, skupaj z ostalimi romarji 

in Komisariatom za Sveto deželo, romajo v 
svete kraje, kjer se je pred 2000 leti rodil, 
živel in od mrtvih vstal Jezus Kristus. V Sve-
tem pismu poznamo štiri evangelije, roman-

je v Izrael, v kraje povezane z Jezusovim življenjem pa radi 
imenujemo kar »peti evangelij«. Zakaj? Ker se z romanjem 
po krajih, kjer je nekoč bil Jezus, Jezusu še bolj približamo, 
ko vse kar imamo zapisano v Božji besedi podoživljamo na 
konkretnih krajih, ki so bili priča vsega Jezusovega delovan-
ja.
 Tako nas je šest bodočih novomašnikov (celotna 
številka, tudi s tistimi, ki bodo delovali v tujini, je letos 20!) 
nadvse hvaležnih, da smo ljubezen do Jezusa lahko poglabljali 
in krepili prav tam, kjer nas je On učil prave Ljubezni. Nekaj 
najlepšega na romanju je bilo, ko smo imeli nekaj prostega 
časa in smo ga lahko porabili tudi za to, da smo se usedli npr. 
ob Galilejsko jezero in v roke vzeli Sveto pismo. Galilejsko jeze-
ro ima obliko harfe in je kar dobrih 50-krat večje od našega 
Bohinjskega jezera. Ima lepo obalo, nad katero se vzpenjajo ze-
lene površine travnikov in polj, na gladini še vedno opazimo rib-
iče, blizu jezera pa so prisotne pomembnejše izkopanine krajev 
in mest iz Jezusovih časov. Okolje vseeno ni preveč naseljeno, 
zato ima jezero še mirnejše kotičke, kamor lahko zares v miru 
sedemo in se v mislih prestavimo za 2000 let nazaj ter si pred-
stavljamo Jezusa, kako sam, morda malo nenavadno, hodi tik 
ob robu rahlih valov in se razgleduje po prisotnih ribičih. Ribiči 
vseh starosti, mlajši sinovi skupaj z očeti popravljajo mreže 
in preštevajo nočni ulov, Jezus vse to nemo opazuje, na kar 
se približa čolnu Zebedeja in nagovori njegova sinova. Jakob 
in Janez Jezusa še nikoli prej nista videla, za njiju je popolni 
neznanec, tujec. Morda se ga iz teh razlogov sprva malenkost 
bojita, toda vseeno se kmalu ob Njem počutita varna in spreje-
ta. Jezus jima nato reče: »Hodita za menoj in naredil vaju bom 
za ribiča ljudi!« (Mt 4,19b; Mr 1,17b). Popoln tujec povabi 
preprosta ribiča, da bi hodila za Njim in lovila ljudi? Mislimo 
si lahko, kakšna neumnost. Toda ko dalje opazujemo prizor, 
smo presenečeni, saj ta dva preprosta ribiča dejansko pustita 
mreže, težko pričakovani ulov in celo lastnega očeta Zebedeja, 
Kaj? Ja! »In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter 
odšla za njim.« (Mr 1,20b; prim. Mt 4,22) V Svetem pismu piše, 
da sta šla takoj za njim (prim. Mr 1,20;. Mt 4,22) A v Svetem 
pismu ne piše, kaj jima je še rekel Jezus, da sta šla takoj za 
Njim. Oz. morda je boljše vprašanje, kako  ju je Jezus povabil, 

kakšen ton govora je uporabil, mimiko obraza, prijaznost … 
Kljub temu, da smo slišali ta odlomek že večkrat, smo pre-
senečeni. Sprva zato, ker lahko o tem dogodku premišljujemo 
na istem kraju, kot se je to enkrat že zares zgodilo, drugič 
zato, ker si sprašujemo vest, da sta bodoča apostola že na 
začetku, kljub nadaljnji zgodbi, vse pustila in šla brezpogojno 
za Jezusom. 
 Jaz nisem ribič, a Jezus me kliče, kliče prav vsake-
ga, prav za vsakogar ima nek načrt, On nas najbolje pozna in 
za vsakega ve kaj je najboljše. Zakaj mu včasih še vedno ne 

Diakona Matic in Brane pred Zidom žalovanja, februar 2018

sledim in se oziram nazaj na čoln, na ribe, manj na očeta? 
Gledam Te, Jezus, slišim Tvoj klic, oprosti za mojo neodziv-
nost, zaverovanost vase. Ti mi pomagaj, le Ti mi lahko daš 
moči, veselja in navdiha, da Ti sledim. Vem, da je to najlepše 
in najboljše, biti s Tabo in hvala za vse trenutke, ko sem s 
Teboj. Daj mi veselja in zagnanosti, da bom tudi sam živel 
veselje Jezusa in učencev z Galilejskega jezera.

diakon Matic

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
17.03. - Vodiško
24.03. - Škofce

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
17.03. - Gračnica in Brstovnica
24.03. - Globoko


