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Maše v prihodnjem tednu
6. NEDELJA MED LETOM, 12.2.  
7.00: živi in + farani
9.00: + Štefka, Terezija, Rozalija BELEJ ter Marija, roj.
              GRAČNER 
10.30: + Dolfi KNEZ
PONEDELJEK, 13.2., sv. Kristina, vdova
7.30: + Marija SANTHA, roj. CVERLE, 30. dan
          + Ilonka KOVAČ

TOREK, 14.2., sv. Valentin, škof, mučenec
18.00: + Neža BELEJ, 10.obl.
          za zdravje
          + Katarina OJSTERŠEK, 8.dan
SREDA,  15.2., sv. Klavdij, redovnik
7.30: Bogu in Materi Božji v zahvalo za uslišano prošnjo
          + Milan ZEME
          + Marija KOREN, 8. dan
ČETRTEK, 16.2., sv. Onezim, škof
18.00: vsi živi in + iz družine SENEGAČNIK
           + Marija GRAČNER

po maši skupina za žalujoče
PETEK, 17.2., sv. sedem ustanoviteljev reda servitov
7.30: + Alojzij GOLOUH
18.00: +  Terezija VIDIC
          + Katarina KOVAČ
SOBOTA, 18.2., sv. Frančišek Clet, duhovnik, mučenec
18.00: + Marija, 2 Alojza KLEPEJ, Anton MLAKAR
              in Darinka DEŽELAK
           + Peter KLINAR
             + Franc, Marija HRASTNIK 

7. NEDELJA  MED LETOM, 19.2. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Fanika ŠANTEJ
10.30: + Antonija KOČAR, 5. obl., J ože 12. obl., Zdenko in 
                  Anton
         + Alojz KANDUČ, starši KANDUČ in starši REBERŠEK

Romanje slovenskega križa 
pred svetovnim dnevom mladih
- spodbuda mladim za hojo za 
Kristusom,
- vabilo na Svetovni dan mladih v 
Lizbono,
- povezovanje na dekanijski ravni.

ljavo) pa 390 delegatov. 39 predsednikov vseh evrop-
skih škofovskih konferenc pa je zasedanje nadaljevalo 
do nedelje, 12. februarja 2023. Slovenijo so v Pragi 
zastopali: celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž, sobo-
ški škof dr. Peter Štumpf, s. Anja Kastelic in profesor 
dr. Igor Bahovec.
Osrednje sporočilo skupščine je, da moramo Kristja-
ni v prihodnosti pričevati o krščanski veri predvsem 
s pristnim in pozornim delovanjem. 
Obstaja široko soglasje o tem, da je treba sinodalno 
obliko posvetovanja in odločanja v Cerkvi še naprej 
razvijati.
»Smo sredi velikih civilizacijskih sprememb. Danes 
je v Evropi veliko ljudi, ki ne morejo več razumeti kr-
ščanskih zasnov in ne razumejo več besede 'Bog'. Kr-
ščanske Evrope ni več, upam pa, da nam ostane majh-
na živa Cerkev v Evropi… V Cerkvi moramo delovati 
bolj kot Kristus. To pomeni, da ljudi sprejemamo, ne 
da bi jih obsojali, pa naj gre za znova civilno poročene 
ločence ali celo istospolno usmerjene. Ljudje danes iz-
ključevanje razumejo kot nekrščansko držo,« je dejal 
64-letni kardinal Hollerich, ki je moderator vesoljne 
škofovske sinode. »…poklicani smo živeti edinost v 
različnosti; različnost karizem, zgodovine in tudi ob-
čutljivosti. Cerkev nikoli ni imela le enega izraza. Edi-
nost nam je dana v Jezusu Kristusu, v katerem se mo-
ramo osrediniti, da bomo sposobni besed, ki imajo dih 
večnosti.« (3. italijanska delovna skupina sinode za Evropo)
-----------------------------------------------------------

Romanje križa svetovnega dneva mladih po dekani-
jah, doživljamo kot priprave na Svetovni dan mladih 
(SDM), ki bo letos avgusta potekal v Lizboni.
Letošnje geslo srečanja mladih v Lizboni je: “Marija 
je vstala in se odpravila v naglici.” (Lk 1,39)
Romanje križa mladih naj nam pomaga vstati in se po-
dati na pot za Kristusom, saj smo spoznali v Kristusu 
najdragocenejši dar, ki spreminja naša življenja in ga 
želimo pokloniti še drugim. 



Očetovo ljubezensko pismo tebi

Bliža se god mučenca sv. Valentina, ki ga največ-
krat obhajamo v predpustnem času, ki je bil od 
nekdaj namenjen porokam, in iz tega razloga so se 
mu priporočali novoporočenci in seveda zaročenci 
ter zaljubljenci, ki so si ljubezen izkazovali tudi z 
drobnimi pozornostmi, med katerimi še danes, ko je 
valentinovo dober vir zaslužka tržno-usmerjenega 
sveta, izstopajo ljubezenska pisma.
Ne glede na to, ali praznujemo valentinovo ali gre-
gorjevo, smo kristjani blagoslovljeni z Ljubeznijo 
Njega, ki nas prvi ljubi; ki nam svojo Ljubezen, ki 
je nad vsemi ljubeznimi, podarja, ne da bi zanjo 
karkoli zahteval. In nam tudi danes, tako kot svojim 
učencem, naroča: »Novo zapoved vam dam, da se 
ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se 
tudi vi ljubite med seboj« (Jn 13,34).
»Poznati Sveto pismo je za vse nas, ki smo pri krstu 
postali člani Cerkve nujno. Toda ob obvladovanju 
vseh teh podatkov nam morda manjka tisto, za kar 
je bilo Sveto pismo zapisano, manjka nam razume-
vanje, da je v njem, nam ljudem, sporočena vesela 
vest odrešenja, da nas Bog neskončno ljubi. V Sve-
tem pismu vsakdo, ki veruje najde Pot, Resnico in 
Življenje« (Miro Šlibar).

V z e m i 
si čas in 
preberi, 
skupaj s 
Svet im 
pismom 
Očetovo 
l j u b e -
zensko 
pismo, ki 

je namenjeno tebi, ne glede na leta, status, spol, izobraz-
bo…saj pred Bogom-Očetom smo vsi enaki in vsi drago-
ceni v Njegovih očeh.                                                (PK)

Dragi moj otrok,
Mogoče me ne poznaš, vendar jaz vem vse o tebi (Ps 139,1).
Vem, kdaj sedeš in kdaj vstaneš (Ps 139,2). Z vsemi tvojimi 
potmi sem seznanjen (Ps 139,3).
Celo vsi lasje na tvoji glavi so prešteti (Mr 10,29-31). Zakaj 
ustvarjen(a) si po moji podobi (1 Mz 1,27). V meni živiš, se 
giblješ in obstajaš… ker si iz mojega rodu (Apd 17,28).
Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal 
(Jer 1,4-5). Izbral sem te, še preden sem ustvaril svet (Ef 1,11-
12).
Tvoje življenje ni naključje, ker so vsi tvoji dnevi zapisani v 
moji knjigi (Ps 139,15-16).
Jaz sem bil ta, ki sem odmeril čas in meje tvojega bivanja 
(Apd 17,26).
Čudovito si ustvarjen(a). Stkal sem te v materinem telesu… 
(Ps 139,14) …in te podpiral od dne tvojega rojstva (Ps 71,6). 
Tudi, če bi te tvoja mati zapustila in pozabila, te jaz ne po-
zabim (Iz 49,14-15).
Tisti, ki me ne poznajo, me napačno predstavljajo (Jn 8,41-
44). Nisem daleč stran in se ne jezim, ampak sem popoln iz-
raz ljubezni (1 Jn 4,16). In moja želja je, da vso svojo ljubezen 
obilno izlijem nate. Preprosto zato, ker si moj otrok in jaz 
tvoj oče (1 Jn 3,1). Nudim ti več, kot ti lahko kdaj koli nudi 
tvoj zemeljski oče… (Mt 7,11), ker sem popoln oče (Mt 5,48).
Vsak dober dar in vsako popolno darilo pride iz moje roke 
(Jak 1,17). Zato ker skrbim zate in izpolnim vse tvoje potre-
be (Mr 6,31-33). Moj načrt za tvojo prihodnost je bil vedno 
napolnjen z upanjem (Jer 29,11). Ker te ljubim z večno ljube-
znijo (Jer 31,3). Mojih misli o tebi se ne da prešteti, kakor ne 
peska na morski obali (Ps 139,17-18). Nad teboj se veselim v 
prepevanju (Sof 3,17). Nikoli ti ne bom nehal delati dobro (Jer 
32,40). Ker ti si moja dragocena lastnina (2 Mz 19,5). Želim 
te močno utrditi z vsem svojim srcem in dušo (Jer 32,41). In 
želim ti pokazati velike in nedoumljive reči (Jer 33,3). Če me 
boš iskal(a) z vsem srcem in vso dušo, me boš našel(a) (5 
Mz 4,29). Razveseljuj se v meni, pa ti bom dal, kar želi tvoje 
srce (Ps 37,4). Ker sem jaz tisti, ki sem ti dal te želje (Flp 2,13). 
V vsem morem napraviti neznansko več od tega, kar prosiš 
ali misliš (Ef 3,20). Kajti jaz te najbolj spodbujam in opogu-

mljam (2 Tes 2,16-17).
Jaz sem tudi Oče, ki te tolaži v vseh tvojih stiskah (2 Kor 
1,3-4). Kadar imaš skrušeno srce in si potrt(a), sem ti bli-
zu (Ps 34,19). Nosil sem te blizu svojega srca, kakor pastir 
nosi jagnje v svojem naročju (Iz 40,11). Prihaja dan, ko 
bom obrisal vse solze s tvojih oči. In odstranil bom vsako 
bolečino, ki si jo trpel(a) na zemlji (Raz 21,3-4).
Jaz sem tvoj oče in ljubim te, kakor ljubim svojega Sina, 
Jezusa (Jn 17,23). Kajti v Jezusu je razodeta moja ljubezen 
do tebe (Jn 17,26). On je odsvit mojega veličastva in odtis 
mojega obstoja (Heb 1,3). On je prišel pokazat, da sem zate 
in ne proti tebi (Rim 8,31). Prišel ti je povedat, da ne štejem 
tvojih grehov. Jezus je umrl, da bi jaz in ti postala prijate-
lja (2 Kor 5,18-19). Njegova smrt je največji izraz moje lju-
bezni do tebe (1 Jn 4,10). Dal sem vse, kar sem ljubil, samo 
zato, da bi lahko pridobil tvojo ljubezen (Rim 8,31-32). Če 
sprejmeš dar mojega sina Jezusa, mene sprejmeš (1 Jn 
2,23). In nič te ne bo ločilo od moje ljubezni (Rim 8,38-39).
Vrni se domov in pripravim ti največjo zabavo, kakršne 
nebesa še nikoli niso videla (Lk 15,7).
Od nekdaj sem bil Oče in za vedno ostajam Oče (Ef 3,14-
15)
Moje vprašanje je: Ali želiš tudi ti postati moj otrok? (Jn 
1,12-13)

Čakam nate (Lk 15,11-32).

Ljubim te! 
Tvoj Oče-Vsemogočni Bog.

--------------------------------------------------------
Prva vseevropska skupščina 

Katoliške cerkve v Pragi

Sinoda o sinodalnosti 2021-2024 s podnaslovom: 
Občestvo, sodelovanje, poslanstvo, se je preselila v 
2. fazo- sinodalno posvetovanje na ravni celin. Celin-
sko zasedanje sinode za Evropo je potekalo od 5. do 
12. februarja 2023 v Pragi na Češkem. Vseevropske 
skupščine Katoliške cerkve se je med 5. in 9. februar-
jem 2023 v živo udeležilo okoli 200, virtualno (na da-


