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NEDELJA, 20. 05. - BINKOŠTI

08:30 za + Pavleta AJDNIKA

PONEDELJEK, 21. 05. Marija, Mati Cerkve
10:30
18:00

LURD: za Nežo in Matevža DEŽELAKA, Ladislava in rodbino SENICA
za + Srečka DEŽELAKA (8. dan)

TOREK, 22. 05. - sv. Vladimir, mučenec
18:00 za + Angelo SLUGA

SREDA, 23. 05. - sv. Renata, spokornica
17:30 za + Jožeta KLEPEJA

ČETRTEK, 24. 05. - Marija Pomočnica - Marija Pomagaj
17:30
18:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Bernardo POŽIN in sorodstvo DREMŠAK

PETEK, 25. 05. -  sv. Gregor VII., papež
18:00 za + Gabrijelo, Jožeta AŠKERCA in sorodnike

SOBOTA, 26. 05. - sv. Filip Neri, duhovnik
08:00 za + Alojza GORIŠKA in sorodnike

za + Antona PETKA in sorodnike
NEDELJA, 27. 05. - SVETA TROJICA

08:30 za žive in rajne
za + Jožico VERŠEC (4. obl.)
za + Vinka GALUNA, GUNZEKOVE in PINTERJEVE

PONEDELJEK, 28. 05. - sv. Anton julijan, mučenec
18:00 za + Ivana KRAPEŽA

TOREK, 29. 05. - sv. Maksim Emonski, škof
18:00 za + Frančka KNEZA

SREDA, 30. 05. - sv. Kancijan, mučenec
18:00 za + Angelo SLUGA

ČETRTEK, 31. 05. - SV. REŠNJE TELO IN KRI
18:00 za + Slavka PODPEČANA, Valentina in Marijo CVEK

PETEK, 01.06. - sv. Justin, mučenec
18:00 za + družini DRNOVŠEK, PINTER in Martino HLASTEC

SOBOTA, 02.06. - sv. Marcelin in Peter, mučenca
08:00 za + Valentina KLEPEJA

NEDELJA, 03.06. 3. nedelja med letom

10:30 za + Staneta KOŠIČA
za + Julijano HEFERLE (obl.) in + družino SENICA
za prvoobhajance in njihove starše

“Sveti Duh, vlij navdušenje v naše življenje, 
blagost in vedrino v naše srce!”

NEDELJA, 20. 05. - BINKOŠTI

10:30 za žive in rajne
za + Jožeta KNEZA
za + Marijo, Maksa ŠMITA in sorodnike

PONEDELJEK, 21. 05. Marija, Mati Cerkve
17:30 za + Mirana ZUPANCA

TOREK, 22. 05. - sv. Vladimir, mučenec
17:30 za + Ernesta FUNKLA 

SREDA, 23. 05. - sv. Renata, spokornica
17:30 za + Ano RAZBORŠEK

ČETRTEK, 24. 05. - Marija Pomočnica - Marija Pomagaj
17:30 za + Vincencijo LIPOVŠEK (obl.), Ivana in Marico JELENC

za + Nežo (obl.) in Matevža DEŽELAKA
PETEK, 25. 05. -  sv. Gregor VII., papež

17:30 za + Henrika ZUPANCA

SOBOTA, 26. 05. - sv. Filip Neri, duhovnik
09:00 za + Pavlo KLEPEJ

NEDELJA, 27. 05. - SVETA TROJICA
10:30 za + Alojza ŠTUCINA

za + Vinka (obl.) in Terezijo VERBOVŠEK
za + Jožeta KNEZA - Lipeka - (8. dan)

PONEDELJEK, 28. 05. - sv. Anton julijan, mučenec
17:30 za + Štefanijo ZAMUDA

TOREK, 29. 05. - sv. Maksim Emonski, škof
17:30 za + Jožefo SKALIČ

SREDA, 30. 05. - sv. Kancijan, mučenec
17:30 za + Stanislavo DEŽELAK

ČETRTEK, 31. 05. - SV. REŠNJE TELO IN KRI
17:30 za + Jožeta KLEPEJA (obl.) in sorodnike

PETEK, 01.06. - sv. Justin, mučenec
17:30 za + Vinka VERBOVŠKA

SOBOTA, 02.06. - sv. Marcelin in Peter, mučenca
09:00 za + Alojza PLANINCA

NEDELJA, 03.06. 3. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za + Francija POZARŠKA (obl.) in starše POZARŠEK



Kristjani v svetu

Pridi Sveti Duh in nas razsvetli, da si bomo upali biti Kristjani tudi 
v družbi!

V župnijskem listu bomo prebirali nagovor p. Branka Cestnika 
CMF z naslovom Kristjani v družbi, ki ga je imel v sklopu minulega 
misijona na radiju Ognjišče. 

Kot je dejal teolog Johan Baptist Metz,  »Kristjani v družbi je široka 
tema, krščanstvo je mistika z odprtimi očmi, torej globoko doživl-
janje Boga, obenem pa odprte oči, s katerimi gledamo ta svet 
in smo v njem, smo v družbi, v delu, v poklicu in seveda tudi v 
družbenih, političnih dejavnostih.« Dokler hodimo po tej zemlji in  
živimo naše življenje, smo kristjani v dvojnem položaju: smo na 
tem svetu in nismo od tega sveta – to beremo v Jn 17 – Jezusove 
besede: »Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz pa odhajam k 
tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo 
eno kakor midva eno. Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je 
zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, 
da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od 
sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici, tvoja beseda 
je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal 
v svet, in zanje se posvečujem, da bi bili oni posvečeni v resnici.« 
Močne Jezusove besede, v katerih on najprej poudari, da kristjani 
smo na svetu, in prosi Očeta, naj nas ne vzame iz tega sveta. Pove 
pa tudi, da smo poslani v ta svet. A istočasno pove, poudari, da 
nismo od sveta in da nas zato svet celo sovraži. Torej, pri Jezusu 
imate postavljeno to dinamiko, ta paradoks, to dvojnost: smo v 
svetu, poslani v svet, nismo od tega sveta. In ta dvojen položaj 
prinaša s seboj dvoje skušnjav: prva je biti preveč podoben svetu, 
druga pa je bežati od sveta. 
Prva skušnjava: ker smo kristjani v svetu, se zlahka navzamemo 
miselnosti tega sveta – kar naravnost povejmo, da je danes ve-
liko slovenskih kristjanov podleglo tej skušnjavi: ¬mnogi kristjani 
razmišljajo kot razmišlja svet, to je neumorno iskanje uspeha, 
zagledanost v materialne dobrine, tekmovanje z drugimi, poman-
jkanje solidarnosti. Če razmišljamo kot svet prej ali slej seveda 
pozabimo na Boga, zato ne čudi, da se istočasno krči in izgublja 
molitveno življenje ter se vse manj hodi k sveti maši. Čari sveta 
nas povsem prevzamejo, Bog se nam zdi nepotreben. To je bila 

prva skušnjava: biti podoben svetu. Ker smo v svetu, ampak ker 
obenem nismo od tega sveta, se pojavi še druga skušnjava: doga-
ja se nam, da nas ta svet ne zanima, da se nam zdi pogrošen in 
nevaren za našo duhovnost, zato začnemo od tega sveta bežati. 
Tej skušnjavi podlega manj kristjanov kot prvi, je pa ta skušnja-
va enako pogubna, saj v njo običajno zapadejo bolj duhovni in 
razgledani kristjani, ki bi sicer lahko delovali v svetu, spodbuja-
li druge in spreminjali stvari na bolje. Popolnoma se prilagoditi 
svetu je seveda narobe, bežati od sveta je prav tako narobe. 
Kaj je torej pravilna drža? Kako se vesti v odnosu do sveta? Blaže-
ni kardinal John Henry Newman – poznamo njegovo zgodbo: bil 
je anglikanec, potem se je spreobrnil v katolištvo, pisec, mislec, 
predlaga preprosto rešitev in jo povzame v preprosto besedno 
zvezo. Newman pravi, »da naj svet razumemo kot pot do nebes: 
življenje je potovanje in svet je pot, cesta. Kakor cesta ni sama 
sebi namen, ampak je njen smisel v tem, da nas pripelje do neke-
ga kraja, tako tudi svet ni sam sebi namen, ni sam sebi zadosten, 
pač pa je njegov smisel, da nas pripelje v nebesa.« Ko rečemo, 
da je svet pot do nebes, povemo tudi, da svet ni nasproti nebes, 
nekak sovražnik nebes – to se pri katoličanih zna dostikrat pojavi-
ti – pri kakih starih pesmih, ki še jih danes pojemo pri sveti maši 
– vloga sveta kot neke vrste vloga hudega sovražnika naše duše. 
Pač pa je ta svet kljub vsem svojim nevarnostim na nek način že 
prvi korak do nebes, priprava na nebesa, nekakšna predstopnja 
nebes. Torej da svet postane poden do nebes, blaženi Newman 
podaja tudi nekaj preprostih nasvetov.
Prvi nasvet: kar koli že delaš v svetu, delaj v večjo Božjo slavo: 
eden riše projekt novega mostú, drugi uči otroke likovni pouk, tret-
ji kuha kosilo, vsak lahko svojo dejavnost v tem svetu, iz tega sveta 
usmeri k Bogu. In potem to nasprotje med svetom in kristjanom 
izgine, nasprotje med svetom in Bogom izgine, ker ti iz tega sveta, 
iz svoje kuhinje, dvigaš k Bogu svojo dušo in mu daš slavo.«
Drugi nasvet po Newmanu: »Pričuj v tem svetu skozi svoje vsak-
danje delo in odnose. Ni nujno vedno in povsod govoriti o Jezusu, 
nujno pa je vedno in povsod biti kot Jezus, zlasti ko bližnji po-
trebuje pomoč. Na ta način Jezus vedno in povsod govori skozi 
tebe.«  - Tu imamo včasih velike zadržke: kako naj jaz pričujem v 
svetu, saj za to nisem usposobljen, saj to je za župnike, pa saj niti 
ne poznam teologije pa evangelija, se ne znam izražati, -  ja saj 
ti ni treba vedno ustno govoriti o Jezusu, ampak vedno bodi kot 
Jezus, in boš pričeval.

Tretji nasvet: »Bodi dober delavec in imej rad delo.« John Henry 
Newman poudari, da so Jezus in apostoli imeli nek konkreten 
poklic: ribiči, tesarji  eden, Matej, je bil carinik. Torej radi so 
delali in dobri delavci so bili. Človek, ki rad opravlja svoje delo 
in ga opravlja z veseljem, spreminja svet na bolje in privlači s 
svojim zgledom. Ni se ti treba izmišljevati ne vem kakšnih metod 
oznanjevanja v tem svetu, dobro opravljaj svoj poklic, dobro ga 
opravljaj, da bodo vsi rekli: Kje pa je takšen radijski voditelj ko 
oni gospod tam na Radiu Ognjišče? Kje pa je tako dober policist 
kot tisti, ki straži na tistem križišču in ureja promet? Kje pa je 
tako dober kuhar kot tisti v restavraciji? In potem rečejo: ampak 
ta kuhar je kristjan, oni policist je kristjan in oni radijski voditelj 
je kristjan. Tako so skozi svoje delo pričevali.

Dodajmo še četrti nasvet, če nam je dovoljeno kaj dodajati, 
kardinalu Newmanu: »Bodi družinski človek; tvoja družina je 
imeniten koncentrat sveta, vse,  kar je svet, imaš v svoji druži-
ni.« (Tomaž Kempčan, Imitatio Christi – Hoja za Kristusom). On z 
vidika meniha: Kam hočeš, ti, menih? Vse, kar je svet, vsi štirje 
elementi sveta so v tvoji celici, tam je ves svet notri. Če to prene-
semo: družinski človek si, kje hočeš najti več sveta kot ga že imaš 
v svoji družini? Vsi elementi sveta so že v družini. Bodi družinski 
človek in spreminjal boš družbo, jo plemenitil in tudi zdravil, v 
kolikor je družba tudi bolna.«
 »Biti kristjan v svetu ni nekaj zapletenega, ni skrivna veda, ni ka-
kšna elitna dejavnost, je preprosto dati čast Bogu v vsakdanjem 
življenju in delu.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
26.05. - Lože (spodnje)
02.06. - Lože (zgornje)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
26.05. - Globoko
02.06. - Povčeno

LATINSKI PREGOVOR
Unum castigabis, centum emendabis. -- 

“Če odstraniš eno napako, jih boš popravil sto.”


