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Maše v prihodnjem tednu
6. NEDELJA MED LETOM, 13.2.  
7.00: živi in + farani
9.00: + starši, brat BRLOGAR in Ivan GOLUB
10.30: +  Alojzija JELENC
PONEDELJEK, 14.2., sv. Valentin, škof, mučenec
7.30: na priprošnjo Lurške Matere Božje za zdravje 
in v zahvalo za uslišane prošnje 
          + Jože HROVAT
TOREK, 15.2., sv. Klavdij, redovnik
18.00: + Stanislav KLINAR
 + Alojz KANDUČ, obl., starši REBERŠEK in KANDUČ
          + Franc JURKOŠEK
SREDA,  16.2., sv. Onezim, škof
7.30: + Frančiška ZALOKAR
          + Katarina, Rudi ZEMLJAK
           + Stanko GOTAR
ČETRTEK, 17.2., sedem. ustanoviteljev reda servitov
18.00: + Peter KLINAR
           + Jožefa LOKOŠEK
PETEK, 18.2., sv. Frančišek Clet, duhovnik, mučenec
7.30: + Franiška MLAKAR, obl., in MLAKARJEVI
18.00: + Bogu in Materi Božji v zahvalo za vero, 
                  duševno in telesno zdravje
          + Pavle URANKAR
SOBOTA, 19.2., sv. Konrad iz Piacenze, spokornik
18.00: + Fanika ŠANTEJ
          + Marija, obl., Alojz KLEPEJ, Anton MLAKAR
                in družina TAVČAR
7. NEDELJA  MED LETOM, 20.2. 
7.00: živi in + farani
 9.00: + Franc DEŽELAK (Stopce), starši, obl.,očim, 
            brat in sestri
           + Dragica ŠUSTER
10.30: v zahvalo Petrovški Mariji in v dober namen 

V tednu od 14. do 18. februarja je reden verouk.

Molitev k Stvarniku
Gospod in Oče človeštva,

ki si vsa človeška bitja ustvaril z istim dostojan-
stvom,

vlij v naša srca bratskega duha.
Navdihni nam sanje novega srečanja, dialoga, pra-

vičnosti in miru.
Spodbujaj nas k oblikovanju bolj zdrave družbe in 

dostojnejšega sveta,
brez lakote, brez revščine, brez nasilja, brez vojn.

Naj se naše srce odpre vsem ljudstvom in narodom 
zemlje,

da bi spet spoznali dobroto in lepoto,
ki si ju vsejal v vsakega izmed njih,

da bi utrdili vezi edinosti, skupne načrte, isto upa-
nje.

                         Amen. Papež Frančišek       
-------------------------------------------------------

SVETI VALENTIN, 14. februar

Ime Sv. Valentina, duhovnika in mučenca, ki goduje 
14. februarja, izhaja iz latinske besede »valens«, kar 
pomeni močan in zdrav, zato so svetnika imeli za 
priprošnjika zoper telesne slabosti in zoper kužna 
obolenja. Po rimski legendi je svetnik vrnil vid slepi 
poganski deklici, ki se je nato z vso družino dala 
krstiti: zato je sv. Valentin tudi zavetnik za oči in 
za pravo spoznanje (pogled duše). Njegov god je v 
predpustnem času, ki je bil nekdaj namenjen svato-
vanjem, in zato so se mu priporočali novoporočen-
ci. Valentinovo je ob koncu trde zime in naznanja 
bližajočo se pomlad, zato so se svetniku priporočali 
mladostniki in čebelarji, ker se njihove 'muhe' zbu-
dijo iz zimskega spanja. Po starem kmečkem kole-
darju prinese sv. Valentin 'ključe do korenin', zato 
mu pravijo, da je 'prvi pomladin'.

»Je kakor drevo, zasajeno ob vodi, 
ki steza svoje korenine k potoku, ne 

boji se, ko pride vročina, njegovo 
listje ostane zeleno; v sušnem letu 

ne trpi pomanjkanja in ne neha rodi-
ti sadu.« (Jer 17,8)

»Blagor vam, ubogi!« (Lk 6,20)



Občestvo bratov in sester
Ljudje smo del različnih skupnosti, povezani smo 
družinsko, sorodstveno, v službi smo del skupnosti 
sodelavcev, v vasi in soseski  povezani kot sosedje 
in sovaščani. Kristjani smo del velike družine, dru-
žine družin, župnije.
A obstaja odnos, ki presega vse ostale in je teme-
ljen, da lahko živimo v polnosti in drug z drugim. 
To je odnos s Stvarnikom, po katerem smo bili po-
klicani v življenje kot ljubljeni božji otroci, božji 
sinovi in božje hčere, ustvarjeni iz ljubezni in za 
ljubezen, bratje in sestre v Kristusu. 
Poklicani smo, da živimo svoje bratstvo in sestr-
stvo, se podpiramo, opogumljamo na poti iskanja 
Boga in ustvarjanja skupnosti, ki bo vključevala, 
združevala, dvigala tistega, ki je v stiski.
Pred časom sem z navdušenjem prebrala okrožnico 
Papeža Frančiška z naslovom  Vsi bratje, v kateri 
pravi: »Močno si želim, da bi se v času, v katerem 
nam je dano živeti, ob priznanju dostojanstva vsake 
človeške osebe v vseh porodilo svetovno hrepene-
nje po bratstvu. Med vsemi!«
Njegove vzpodbude temeljijo na priliki, ki jo je po-
vedal Jezus pred dva tisoč leti. 
Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga pre-
izkušal, mu je rekel: »Učitelj, kaj naj storim, da do-
sežem večno življenje?« On pa mu je dejal: »Kaj 
je pisano v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: 
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso 
dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega 
bližnjega kakor samega sebe.« »Prav si odgovoril,« 
mu je rekel, »to delaj in boš živel.« Ta pa je hotel 
sebe opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj 
bližnji?« Jezus je odgovoril: »Neki človek je šel iz 
Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti 
so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli. 
Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti do-
mov neki duhovnik; videl ga je in šel po drugi strani 

mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj 
in ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je 
prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko 
ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, 
zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Po-
sadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in 
poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel dva denarija, ju 
dal gostilničarju in rekel: ›Poskrbi zanj, in kar boš 
več porabil, ti bom nazaj grede povrnil.‹ Kaj se ti 
zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je pa-
del med razbojnike?« Oni je dejal: »Tisti, ki mu je 
izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: »Pojdi in 
ti delaj prav tako!« (Lk 10,25-37).

Papež Frančišek vabi k vsakodnevnemu prepozna-
vanju  novih priložnosti za nove korake. »Ponuja se 
nam soodgovornost, ki omogoča spremembe. Biti 
moramo dejaven del rehabilitacije in podpore ranje-
ni družbi. Pred nami je velika priložnost, da posku-
simo, kako je biti bratje, kako je biti drugi usmiljeni 
Samarijan, ki namesto netenja sovraštva in zamer 
sprejema nase bolečino neuspeha.« 
Spodbuja, da vsak zase dnevno iščemo načine, kako 
pomagati pri nastajanju boljše družbe. Tudi tako, da 
odgovorno živimo svoje poslanstvo, da pričujemo 
s svojim življenjem, da živimo vrednoto pošteno-
sti v vsakdanjem življenju in verjamemo v dobro v 
ljudeh, jih sprejemamo in smo z njimi pripravljeni 
graditi odnose. Tudi s pričevanjem v družbi drugače 
mislečih, morda v šoli, soseski, na delovnem mestu. 
V sebi moramo prebuditi poklic snovalcev novih so-
cialnih vezi in v ranjeni svet prinašati mir. Človeško 
srce hrepeni po miru. V naših medsebojnih odnosih 
pogosto manjkata mir in sožitje, ki bi nadvladala ne-
soglasja, nemir, razprtije, včasih že pravo sovraštvo 
v družinah, med sosedi, sodelavci in v družbi na-
sploh. Epidemija je odtujenost, pasivnost in ločenost 
drug od drugega še okrepila. 
Jezus pozna naše srce in želi, da bi živeli v miru. 

Ponuja svoj mir, ki nam ga svet ne more dati.  Po-
darja nam ga, da bi mogli biti bratje in sestre, da 
bi mogli odpuščati in živeti besede apostola Pavla, 
ko pravi: »Drug drugega ljubite z bratovsko ljube-
znijo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Ne 
popuščajte v vnemi, temveč bodite goreči v duhu, 
služite Gospodu« (Rim 12,10,11).
Da bi vse to zmogli, pa moramo prihajati k izviru 
in se pri iskanju resnice podpirati ter si pomagati. 
V prvi vrsti z obhajanjem evharistije, ki je srečanje 
bratov in sester v imenu vstalega Jezusa, ki se nam 
daje v duhovno hrano in v kateri dobivamo novo 
moč in novo upanje za vsakdanje življenje. 
Duhovni rasti in verski poglobljenosti, hkrati pa 
tudi k vzgoji in sobivanju, so namenjene različne 
skupine, ki delujejo v naši župniji: Župnijska Kari-
tas, veroučne skupine, mladinska skupina, pevske 
skupine, zakonska skupina, skupina za žalujoče, 
skupina bralcev božje besede, skupine, ki lepšajo 
in čistijo bogoslužni prostor. Pridružimo se jim!
Opogumljajmo drug drugega in z majhnimi 
dejanji ljubezni gradimo medsebojno poveza-
nost. Morda za začetek tako, da po maši takoj 
ne odhitimo domov, ampak postojimo pred cer-
kvijo in namenimo par dobrih besed, mogoče 
tudi tistemu, ki ga poznamo le na videz. Nismo 
le znanci, ki obiskujemo sveto mašo ob isti uri. 
Bratje in sestre smo!                                    (JK)


