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Maše v prihodnjem tednu
2. NEDELJA MED LETOM, 16.1.  
7.00: živi in + farani
9.00: + biseromašnik Martin BELEJ, obl.
10.30: + Janez PLANINŠEK, 30. dan
PONEDELJEK, 17.1., sv. Anton, puščavnik
7.30: za blagoslov v družini
          + Antonijo LUBEJ in Cilko
           + Darja FILIPŠEK
TOREK, 18.1., sv. Marjeta Ogrska, kneginja, red.
18.00: + Majda HRASTNIK, 3. obl., in HRASTNIKOVI
         + Peter in Marjana ŠKORJA
         + Cvijeta PAHLJINA

SREDA, 19.1., sv. Makarij Aleksandrijski, opat
7.30: + Marko BELEJ
          + Stanko GOTAR
           + Miroslav ŠRAJ
ČETRTEK, 20.1 sv. Fabijan in Sebastjan., mučenca
18.00: + Karl KRIŽNIK
           + Dragica ŠUSTER

PETEK, 21.1., sv. Agnes (Neža), mučenka
7.30: + Marija GRAČNER
18.00: + Neža in Jakob OJSTERŠEK
            + Anton LEGAT, Neža in Leopold VRDEV

SOBOTA, 22.1., sv. Vincencij, diakon, mučenec
18.00: + Franc PADEŽNIK, 18. obl.
            + Ana KUMBERGER

3. NEDELJA MED LETOM, 23.1.
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože, obl., Helena, vsi iz družine ALEŠ
10.30: + Jože HROVAT, 1. obl.

V tednu od 17. do 21. januarja je reden verouk.

nas ljubi?
Ko pred svetim obhajilom molimo »Gospod, ni-
sem vreden, da prideš k meni…« ne mislimo na 
vrednost naše fizične podobe, ampak na čistost 
našega srca, naše duše, ki je nečista. A kljub ne-
čistosti, Jezus želi vstopiti vanjo, jo očistiti, na-
hraniti, obogatiti, a le če Ga sprejmemo in Mu 
dopustimo, da nas spremeni in nas naredi sebi 
podobne; ne po fizični podobi, ampak po Božji 
podobi (1Mz 1,27).
Zato ni pomembno ali obhajilo sprejemamo stoje 
ali kleče, na roke ali na usta, pomembno je, da naša 
dostojanstvena in spoštljiva drža izraža našo živo 
vero v stvarno Kristusovo navzočnost, našo ljube-
zen in čisto srce, ki se je pokesalo nad svojimi grehi. 
In ko odhajamo od obhajila, ne pozabimo, da smo 
tabernakelj, kjer prebiva Jezus, ki nas ljubi z vsem 
srcem. Zato je čas po svetem obhajilu namenjen po-
govoru z Njim, ki je pot, resnica in življenje.

V času epidemioloških ukrepov, ko pri maši no-
simo medicinske maske morda le toplo priporo-
čilo, ki ga večkrat spregledamo, preslišimo: dr-
žimo medosebno razdaljo v koloni za obhajilo, 
bodimo pozorni na vernika pred nami, dopusti-
mo mu, da, ko sprejme hostijo v svoje roke, sto-
pi korak ali dva proč od delivca obhajila, si, z 
obrazom obrnjenim proti oltarju, sname masko 
in spoštljivo položi s svojimi, velikokrat, sploh v 
zimskem času, otrplimi prsti, belo hostijo v usta, 
in še-le nato mi, z radostjo v srcu, pristopimo k 
delivcu obhajila. Tako bomo drug drugemu, kot 
občestvo, pomagali, da bo strah, da nam pade ho-
stija iz rok, manjši, prav tako pa se bo zmanjšala 
možnost, da do tega dogodka pride.           (PK)
Hvala vsem, ki odprtega uma in duha spoštu-
jete epidemiološke ukrepe in s tem izkazujete 
spoštovanje vsem, ki se počutimo doma v Go-
spodovi hiši.                                       vaš župnik

Dogodek na svatbi v Kani je prvi od 
znamenj (Jn 2,11), oziroma prvi Jezu-

sov čudež, s katerim je javno razodel 
svojo slavo ter s tem prebudil vero v 
svojih učencih. Prepoznajmo v »teh 
trdih časih Gospodova znamenja«.



 SVETO OBHAJILO
na jezik (usta) ali na roke, stoje ali kleče?

Za marsikaterega kristjana je obiskovanje ne-
deljske, praznične (tu in tam tudi tedenske) maše 
rutina, prav tako pristopanje k obhajilu in pokri-
žanje z blagoslovljeno vodo ob vstopu in izstopu 
iz cerkve. Nič ni narobe z rutino, če se je zave-
damo in z njo balansiramo naše korake, da nas 
ne že lahen vetrič spodnese na brvi življenja. A 
moralo bi nam biti mar za nezavedno rutino, ki 
nam, namesto, da bi nam dajala, jemlje življenje/
živost našim dnevom življenja. In v tem oziru se 
lahko zahvalimo, tudi pandemiji, ki nam je (do 
sedaj) marsikaj vzela, onemogočila ipd., a nam s 
tem dala tudi edinstveno priložnost, da se ustavi-
mo in da v našem vsakdanu življenja izklopimo 
naš avtopilot, s katerim krmarimo po znanih po-
teh, kjer nam je vse normalno, običajno, samou-
mevno, rutinsko…se ozremo vase in okrog nas; 
v kraju ter času, ki nam je dan.

Ko vstopamo in izstopamo v Gospodovo hišo, 
našo domačo župnijsko cerkev, naše roke samo-
dejno zaidejo h kropilniku, kjer že nekaj časa, za-
radi zajezitve širjenja okužb, ni več blagoslovljene 
vode-pa se zdramimo (avtopilot se nemudoma iz-
klopi) in v nas se vedno znova naseli tisti občutek, 
ko pogrešaš nekaj, kar ti vzbuja domačnost. Mor-
da tudi zato zdaj več zahajamo k posodi z blago-
slovljeno vodo, da si jo natočimo za domov in se 
z njo pokrižamo in prosimo Boga naj nas spremlja 
s svojim varstvom, milostjo in nas očisti, tako kot 
prosi David v psalmu 51: »Očisti me greha s hizo-
pom (dišeča rastlina [Origanum maru] s stebli, ki dosežejo 
skoraj en meter višine, ker so njegovi listi in vejice kosmati, 
so povezani v šop zelo primerni za obredno škropljenje), da 
postanem čist; operi me, da postanem bel bolj kot 
sneg… Čisto srce, o Bog, mi ustvari, stanovitnega 
duha obnovi v moji notranjosti.«

Nadenemo si masko, razkužimo roke in znova 
vklopimo naš avtopilot, ki je prilagojen pravilom 
in navadam Cerkve ter posameznega občestva; 
kdaj in kje vstanemo, pokleknemo, se priklonimo 
ipd. Čeprav eno občestvo v duhu, smo pri maši 
vsak zase-s svojimi mislimi, kesanjem, prošnja-
mi, z molitvami in zahvalami. Hvala Bogu za 
njegovo brezmejno, brezpogojno in čisto lju-
bezen, ki vse sliši, vse vidi, vse čuti in kljub 
vsemu sprejema, odpušča, tolaži, opogumlja in 
blagoslavlja. Najlepše v človeku je vest, najsve-
tejše na svetu pa je sveta evharistija.
Evharistija v izvirniku pomeni »zahvaliti se«, ob-
hajati zahvalo. S to zahvalo kristjani obhajamo in 
slavimo skrivnost vere. Po evharistiji je Kristus 

navzoč v svoji 
Cerkvi in se nam 
daje v hrano ter 
nas povezuje v 
živo občestvo. 
Občestvo, ki v 
e v h a r i s t i č n e m 
delu bogoslužja 
na oltar, poleg 
kruha in vina, 
daruje tudi sa-
mega sebe -svoje 

delo in skrbi, veselje in žalost, podvige in padce. 
Dana nam je milost, da smo navzoči, ko mašnik 
prosi Svetega Duha naj posveti prinesene daro-
ve in jih spremeni v dar večnega življenja; da se 
kruh in vino spremenita-pa ne v svoji podobi, am-
pak v svojem bistvu, ki postane Jezus sam, Božji 
Sin, ki se je, iz ljubezni do nas, učlovečil, da bi 
nas s svojim trpljenjem in s svojo smrtjo odrešil.
Dana nam je milost, da smemo pristopiti k obha-
jilu, kjer se je, ravno v času pandemije, razvilo 
kar nekaj polemik in večkratnih izklopov naših 
avtopilotov. Ali je prav, da sprejmemo hostijo 

stoje ali kleče, na usta/jezik ali na roke (slednje 
priporočajo slovenski škofje v času trajanja 
pandemije)? 
Stara cerkvena izročila nam poročajo, da je du-
hovnik verniku dal posvečeno hostijo na roko 
in pri tem rekel, tako kot danes: «Kristusovo 
telo« in je prejemnik odgovoril: «Amen,« kar 
dobesedno pomeni »tako je« oziroma s tem iz-
povedal vero v Jezusovo stvarno navzočnost v 
posvečeni hostiji. Nato je prejemnik sam dal 
hostijo v usta. Sv. Ciril Jeruzalemski je v 4. sto-
letju poučeval katehumene, kako naj prejmejo 
obhajilo z besedami: »Ko pristopiš k obhajilu, 
ne imej dlani stegnjenih, tudi ne razprtih pr-
stov, ampak desno roko položi, kakor prestol 
pod levo, zakaj sprejel boš Kralja; v upognjeno 
dlan sprejmi Kristusovo telo in odgovori amen…« 
Ta način obhajanja se je ohranil do 9. stoletja, ko 
je koncil v Rouenu (mesto v Franciji) določil ob-
hajilo na jezik in ne več na roke. Še nekaj stole-
tij so hostijo prejemali stoje, nato so jo počastili 
s priklonom, od 11. in 12. stoletja dalje pa so se 
pričele pojavljati obhajilne mize, kjer so verniki 
sprejemali hostijo na usta kleče, kot izraz čaščenja, 
vse do drugega Vatikanskega koncila, leta 1962, 
ki je uzakonil, da smemo prejemati obhajilo na 
roko ali na jezik, stoje ali kleče (CD 108, 90 in 
92). Vsak delivec obhajila pa mora paziti, da se 
vsi, ki se obhajajo na roku, tudi takoj spoštljivo 
obhajajo in se s hostijo ne oddaljijo, da ne pride 
do profanacije (skrunitve).
Danes nekateri mislijo, da je nevredno preje-
mati sveto obhajilo na roke, ker so umazane 
od dela (in razkužila). Mar to pomeni, da roke, 
ki niso posvečene (tako kot so posvečene roke 
duhovnika) in so se morda predhodno dotikale 
zemlje in njenih dobrin ali strojev, olj, barv idr., 
ki so pustile vidno sled na njih, niso primerne 
(vredne), da za hip držijo belo podobo Njega, ki 


