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Vera v posmrtno življenje
Vera v posmrtno življenje je srčika krščan-

stva. Lahko rečemo celo, da je njegovo bistvo. 
Če namreč posmrtnosti ne bi bilo, bi bil Bog 
nezanimiv, Kristus bi bil prišel na svet zas-
tonj, evangelij bi bil pravljica, Cerkev prazna 
ustanova, vsi mučenci bi bili umrli zastonj, vsi 
svetniki bi bili plemeniti čudaki, vse krščanske 
cerkve brez smisla, vse molitve vseh časov kli-
ci v prazno, evangelizacija delo za prazen nič. 
Rekli bi lahko najhuje: če bi Bog bil in posmr-
tnosti ne bi bilo, bi bil Bog cinik, saj bi bil dal 
človeškemu bitju neko željo po nesmrtnosti, ki 
je neuresničljiva. Toda posmrtno življenje je. 
Ko kristjani pri sveti maši izrečemo na kon-
cu veroizpovedi: »Verujem v vstajenje mesa 
in večno življenje«, je naša vera popolnoma 
uresničljiva. To ne samo, ker je naš učitelj Kris-
tus vstal od mrtvih v novo življenje, ampak ker 
je o tem na široko govoril v svojem evangeliju, 
na primer z navajanjem poslednje sodbe. Be-
seda velja doslej kristjanu. Kaj pa reči neveru-
jočemu?

To, da je želja po večnem življenju vsajena v 
samo človeško bitje. Že prazgodovinski grobo-
vi kažejo na vero v posmrtnost. Do te vere je v 
zgodovinski dobi prišla antična filozofija. Po-
daljšanje življenja si na vse kriplje želi moder-
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na medicina in nastajajo celo skupine, 
ki bi rade brez Boga naredile človeka 
nesmrtnega. Ali vera v posmrtnost kaj 
vpliva na življenje? Več vpliva ima kot 
politika ali gospodarstvo, saj prešinja 
celoto človekovega bivanja. Kristjanu 
osmišlja ne samo velike življenjske 
odločitve, ampak vse ure njegovega bi-
vanja. V luči te vere čas postaja nekaj 
drugega kot minevanje, postaja gradi-
vo, s katerim človek ustvarja svojo več-
nost. Ta bo namreč neki nebeški odsev 
njegovega zemeljskega minljivega živ-
ljenja z njegovimi deli in upi. 

Lahko torej rečemo, da je vera v po-
smrtno življenje bistvena za osmislitev 
zemeljskega življenja, predvsem njego-
ve temne strani, njegove tragike in nje-

govih smrti, posebno smrti najdražjih 
oseb, ki jih je človek v življenju vzlju-
bil. Zanje ve, da po pogrebu niso šle v 
nič, ampak v Božji objem, ki je luč in 
neminljivost. V to luč je sicer mogoče 
priti neomadeževan, za kar je treba tudi 
potrebnega očiščenja, ki ga katoličani 
imenujemo vice. Za duše v vicah tudi 
molimo. Izprosimo jim Božjega usmi-
ljenja za vse tiste naše pokojne drage 
in znance, ki hočejo k Bogu, pa sami 
od sebe še ne morejo. Odveč je pou-
dariti, koliko upanje na srečno večnost 
pomeni človeku v trpljenju. Zemeljsko 
trpljenje zagotovo mine, večna sreča 
pri Bogu pa za večno ostane!

Vir: Družina.si

BOŽJA BESEDA 31. NEDELJE MED LETOM 
Iz svetega evangelija po Marku 12,28-34

Eden izmed pismoukov je slišal, 
kako razpravljajo, in videl, da jim je 
Jezus dobro odgovoril; pristopil je in ga 
vprašal: »Katera je prva od vseh zapo-
vedi?«  Jezus je odgovoril: »Prva je: Pos-
lušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini 
Gospod.

Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vse-
ga srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem 
in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi 
svojega bližnjega kakor samega sebe. 
Večja od teh dveh ni nobena druga za-
poved.« Pismouk mu je rekel: »Dobro, 
učitelj. Resnico si povedal: On je edini 
in ni drugega razen njega, in ljubiti nje-
ga iz vsega srca, z vsem umevanjem in 

z vso močjo ter ljubiti bližnjega kakor 
samega sebe je več kakor vse žgalne da-
ritve in žrtve.« Ko je Jezus videl, da je 
pametno odgovoril, mu je rekel: »Nisi 
daleč od Božjega kraljestva.« In nihče si 
ga ni drznil še kaj vprašati. 

Judovstvo je naštevalo 619 zapove-
di, 365 negativnih in 248 pozitivnih 
določil. Slavni učitelji postave so se 
trudili, da bi to mnoštvo prepovedi in 
zapovedi izrazili s splošnim načelom, 
vendar se glede tega določila niso ze-
dinili. V gornjem odstavku gre za tako 
»doktrinalno« razpravljanje med Jezu-
som in učiteljem postave. Jezus vpra-
šanje dokončno reši, ko poveže dva 
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stavka iz postave v eno. Novo je, da je 
Jezus obe zapovedi združil v eno in ju 
razglasil kot »prvo med vsemi zapo-
vedmi« in da »večja ni nobena druga 
zapoved«. Ko Jezus izjavi, da je ljube-
zen več kakor vse daritve, se ne obra-

ča proti liturgiji, temveč poudari,da bi 
bila liturgija prazna, če ne bi izhajala iz 
ljubezni.

Vir: Knjižnica Božjega okolja – 
Evangeljske misli

Bog dela vse reči z najvišjo modrostjo
»Vsa modrost je od Boga, najvišje-

ga vladarja,« je rečeno v Sirahovi knji-
gi. In drugače tudi ne bi moglo biti, 
zakaj Bog, ki je neskončna modrost in 
deluje po sebi samem, more delovati le 
neskončno modro. Zato več cerkvenih 
učiteljev meni, da so, upoštevajoč oko-
liščine, vsa njegova dela tako dovršena, 
da bolj ne bi mogla biti, in tako dobra, 
da ne bi mogla biti boljša. Ljudem vla-
da z občudovanja vrednim redom, k 
njihovi sreči jih vodi krepko, a vendar 
brez nasilja in prisile, z milino, a tudi 
z zadržanostjo. Bog ima neskončno 
moč, ki se ji nič ne more upreti, ven-
dar zoper nas ne uporablja absolutne 
moči svoje vrhovne oblasti, temveč se 
prilagaja naši šibki naravi in vsakogar 
postavlja v najprimernejši in njemu 
najustreznejši položaj, da doseže od-
rešenje. Z nami razpolaga prizaneslji-
vo kot z osebami, ki so njegova živa 
podoba in plemenitega rodu, nam ne 
ukazuje kakor sužnjem, temveč obzir-
no in prizanesljivo. Kot pravi slavni 
Kantakuzen, ravna z nami enako pre-
vidno, kot ko se človek dotakne krhke 
keramične vaze, ker se jo boji razbi-
ti. Ali bi nas bilo treba za naše dobro 

prizadeti, poslati kako bolezen, nam 
kaj vzeti? On vedno ravna obzirno in 
spoštljivo. Tako kakor vzgojitelj kaznu-
je mladega princa, čigar vzgoja mu je 
zaupana, povsem drugače kot hlapca, 
ki je v njegovi službi. Tako kot oče, ki 
mora kaznovati ljubljenega sina, stori 
to le nerad, čeprav je to dobro za sina, 
vendar se mu roka trese od razburjenja 
in se potrudi kazen čim prej zaključiti. 
Enako ravna Bog z nami kot s pleme-
nitimi ustvarjeninami, ki uživajo nje-
govo veliko spoštovanje, kakor ljublje-
ni otroci, ki jih kaznuje, ker jih ljubi. 
Bodimo torej vztrajni v preizkušnjah, 
saj Bog deluje samo z nadvse vzviše-
nim in nad vse svetim namenom, le 
v svojo slavo in v dobro svoji ustvar-
jenin. Kot neskončno dober in dobro-
ta sama nas hoče izpopolniti, tako da 
nas priteguje k sebi ter prenaša na nas 
značilnosti in žarke svoje božanskosti, 
kolikor smo dovzetni zanje. Potem-
takem se nikakor ne vznemirjajmo v 
nevšečnostih, ki nas včasih mučijo, saj 
namreč vemo, da je njihov namen ob-
roditi v nas sadove odrešenja in da jih 
je našim potrebam skrbno prilagodi-
la modrost Boga, ki jim zna postaviti 
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meje, kakor jih postavlja morju. Tako 
ni nobene nadloge, nobene skušnjave, 
ki je Bog ne bi zamejil, da nas ne bi po-
gubila, marveč rešila. »Bog je zvest«, 
pravi apostol, »in ne bo dopustil, da 
bi bili preizkušani čez svoje moči« (1 
Kor 10,13) Če nočemo sprejeti stisk, 
ravnamo v svojo škodo. Smo kot kos 
marmorja, v kiparjevih rokah. Kipar 
mora kos obklesati in zgladiti, da dobi 
iz njega lep kip. Bog hoče iz nas nare-

diti svojo živo podobo, zato moramo 
paziti, da ostanemo trdno v njegovih 
rokah, med tem ko nas obdeluje, in bo-
dimo prepričani, da ne bo naredil niti 
najmanjšega useka z dletom, k ne bi bil 
potreben za njegov namen, in ki ne bi 
bil usmerjen v naše posvečenje, kajti 
kot pravi apostol Pavel: »Božja volja je 
vaše posvečenje.«

Vir: knjižica Božja previdnost,  
Družina 2018

ZGODILO SE JE:
Župnijsko romanje

V soboto, 13. oktobra 2018, smo se 
farani jeseniške ter svetokriške župni-
je odpeljali na romanje. 
Prav na obletnico zad-
njih Marijinih prikazo-
vanj v Fatimi smo po-
romali h Kraljici Miru 
na Kurešček. Gotovo je 
Marija prav vsakega po-
vabila na svoj način. Po 
sveti maši in litanijah v 
cerkvi  smo z zanima-
njem prisluhnili gospe 
Lidiji, ki nam je v Ma-
rijini hiši spregovorila 
o nastanku cerkve, do-
godkih na Kureščku in o 
očetu Francu Špeliču. V zunanji kape-
li nam je predstavila podobe, ki jih je 
umetniško upodobil akademski slikar 
Lojze Čemažar. Pot smo nadaljevali v 
župnijo Tomišelj, kjer nam je župni-

jo lepo predstavil tamkajšnji župnik, 
gospod Jože Razinger. Po kosilu smo 
se odpravili k najstarejši Marijini Božji 
poti, k Mariji v Leščevju na Dobrovi. 

Tamkajšnji župnik, gos-
pod Alojzij Golob, nam 
ni predstavil le župnije, 
pač pa je na zanimiv ter 
veder način spregovoril 
tudi o vsakdanjem živ-
ljenju duhovnika.

Sončno vreme, rav-
no prav molitve in petje, 
okusno kosilo, odlična 
organizacija romanja, 
povsod smo bili toplo 
sprejeti, vzdušje je bilo 
tisto pravo. Kaj bi si 
človek želel še več? ŠE 

KDAJ, ŠE KAM, je bila enotna misel 
polnega avtobusa zadovoljnih romar-
jev. Hvala, ker ste nas povabili, gospod 
župnik Boris!   

Cirila Leban
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PRED NAMI:
Zahvalna in Lenartova nedelja 4. 

november -  za jeseniško župnijo pa-
trocinij.

Sveti Lenart, puščavnik in opat – 
zavetnik jeseniške župnije, god 6. no-
vember

Svet Lenart se je ro-
dil v frankovski plemiški 
družini v 5. stol. v Fran-
ciji, umrl pa leta 559 pri 
Limogesu v Franciji. Ime 
izhaja iz nemškega imena 
Leonhard, sestavljenega iz 
besed Lewo »lev« in hart 
»močen, drzen«.Na dvoru 
frankovskega kralja Klod-
vika I. že kot deček uril in 
vzgajal za viteza ter kas-
neje postal kraljev sveto-
valec. Na dvor je pogosto 
zahajal reimski nadškof sveti Remigij, 
ki je Lenarta seznanjal s krščanstvom, 
in to ga je tako prevzelo, da se je kmalu 
dal krstiti, se odrekel svojemu plemi-
škemu poreklu in bil kasneje posvečen 
v duhovnika. S svojim zgledom in be-
sedo, zlasti pa s čudežnimi ozdravljenji, 
ki so jih bili ljudje deležni po njegovi 
priprošnji, je za krščansko vero prido-
bil tudi mnoge svoje vrstnike. Nadškof 
Remigij ga je posvetil v škofa in kralj 
ga je hotel imeti na škofiji blizu dvora. 
Lenart pa si tega ni želel, zato se je izse-
lil iz Reimsa in najprej vstopil v samo-
stan pri Orleansu, kasneje pa zaživel 
kot puščavnik. Naselil se je v gozdu pri 

Limogesu in tu preživljal čas v spokor-
nosti in premišljevanju. Sčasoma se je 
glas o njem razširil in ljudje so začeli 
prihajati k njemu po nasvet in pomoč. 
Zlasti kmetom je pomagal z nasveti pri 

živini in boleznih. Vedno 
več je bilo tudi takih, ki so 
ga želeli posnemati, zato 
je ob njegovi puščavniški 
celici zraslo pravo samo-
stansko naselje. Lenart je 
na zemljišču, ki mu ga je 
podaril kralj, pozidal cer-
kev in samostan, ki ga je 
poimenoval Nobiliacum. 
Kraj je kmalu postal ro-
marski, ljudje pa so pri 
Lenartu iskali svèta in to-
lažbe. Najbolj srečen je 
bil, če je mogel spreobr-

niti kakšnega zakrknjenega kaznjenca. 
Legenda pravi, da mu je kralj Klodvik 
obljubil, da bo pomilostil vsakega jet-
nika, ki ga bo Lenart lahko obiskal. 
Takih jetnikov, za katere je Lenart 
posredoval, je bilo ogromno, vsem 
pa je po izpustitvi priskrbel delo pri 
krčenju zemlje ali obdelovanju polja. 
Tako so nastala prava kmečka naselja 
s skrbno obdelanimi njivami. Lenar-
tu so se zato kasneje priporočali tudi 
mnogi, ki so bili v turškem ujetništvu.  
Sveti Lenart je zavetnik: kmetov, hlap-
cev, hlevov, živine in konj, priprošnjik 
v vseh kmečkih zadevah; zavetnik 
ključavničarjev, kovačev, fužinarjev, 
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voznikov, nosačev, sodarjev, trgov-
cev s sadjem in rudarjev, porodnic in 
za dobro rojstvo, nerodovitnih žena, 
jetnikov, priprošnjik proti glavobolu in 
duševnim boleznim. Upodabljajo ga v 
črnem meniškem oblačilu z opatskimi 
atributi (palica); poleg tega ima pri sebi 
še druge atribute: knjigo, verige, klado 
za noge, vole in konje. Večkrat ga slike 
prikazujejo, kako rešuje jetnike. O Le-
nartu pravi legenda, da je nekoč s svo-
jimi molitvami pomagal noseči kra-
ljici, ki je bila s kraljem v gozdu, kjer 
je bival, na lovu. Kraljičina nosečnost 
se je zapletla in življenje obeh, nje in 
otroka, je bilo v nevarnosti. Po srečno 

prestanem porodu mu je kralj v zah-
valo podaril toliko zemlje, kolikor jo 
je lahko v eni noči objahal na svojem 
oslu. Tako je na tistem mestu nastala 
noblaška opatija, kasneje pa mesto Sa-
int-Leonard. 

Vir: Družina.si

KARITAS
Karitas Jesenice in magistra zdra-

vstvene nege Ksenija Noč vabita na 
predavanje Spoprijemanje s stresom in 
tehnike sproščanja. Predavanje bo v po-
nedeljek, 26.11.2018, po večerni sveti 
maši v župnijskem domu. Lepo vablje-
ni. 

Dragi prijatelj,  
Pogrešaš počitnice in naš oratorij?  

Letos te prvič lahko povabimo tudi na jeseniški oratorijski dan!

KJE?  Župnijski dom Jesenice
KDAJ?  Sobota, 17. 11. 2018, 9h–15h

POTREBUJEŠ samo copate in dobro voljo!  
Za malico in pijačo bodo poskrbeli animatorji. 

Prijaviš se lahko najkasneje do nedelje, 11. 11. 2018,  
na telefonsko številko 041 455-535 (Mojca).

Prispevek za oratorijski dan znaša 5€.

Animatorji se že veselimo in upamo, da se nas zbere čim več!
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SVETA CECILIJA 22. NOVEMBER
Sveta maša ob godu svete Cecilije 

zavetnice cerkvene glasbe in pevcev 
bo na predvečer njenega godu, v sre-
do 21. novembra ob 18. uri pri Svetem 
Križu pa v petek 23. novembra ob 17. 
uri. Svetega bogoslužja, predvsem ob 
nedeljah si kar ne moremo predstavljat 
brez petja in spremljave orgel. Že Judje 
so pri svojem družinskem bogoslužju 
slavili Boga s petjem psalmov in hval-
nic in to navado so od njih prevzeli 
prvi kristjani. Vsem, ki sodelujete pri 
cerkvenem petju ( organisti, zboro-
vodje, cerkveni pevci), iz srca voščim 
ob vašem skupnem prazniku, saj kdor 
poje, dvakrat moli. Hvala vsem, ki svo-
je talente darujete v blagor Cerkve. Po 
sveti maši ste vsi pevci povabljeni v žu-
pnijski dom na druženje ob dobrotah.

CELODNEVNO ČEŠČENJE NA 
JESENICAH

Pred začetkov adventnega časa 
bomo imeli v soboto 1. decembra 
celodnevno češčenje Jezusa v Najsve-
tejšem oltarnem zakramentu. Začeli 
bomo ob 7. uri s sveto mašo, sklenili pa 
z večerno sveto mašo ob 18. uri in li-
tanijami Srca Jezusovega. Med tem ča-
som ste iz srca vabljeni da se naužijete 
Božje Ljubezni ob Jezusu, ki nas čaka, 
da nam da potrebnih milosti, da bi bilo 
naše življenje polno Boga, polno vese-
lja in miru, ki ga ta svet ne more dati. 
Središče župnije je ravno Jezus, zara-
di njega se zbiramo kot občestvo pri 

sveti maši, zaradi njega naša župnija 
tudi obstaja. Pridimo in se mu osebno 
zahvalimo za ta dar, ki ga mnogi ljudje 
niso deležni.

DELAVNICA  
ZA ADVENTNE VENCE

V soboto 1. decembra se bo ob 9. 
uri v veroučni učilnici pričela delavni-
ca za izdelavo adventnih vencev. Vero-
učenci in vsi, ki bi radi sodelovali ste 
lepo povabljeni.

PREDAVANJE: RADOSTI IN 
PASTI SODOBNE TEHNOLOGIJE

Miha Kramli, vodja centra za 
zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici, 
nam bo spregovoril o pasteh sodobne 
tehnologije, kateri so najbolj izpostav-
ljeni mladi. Predavanje bo v torek 4. 
decembra ob 19. uri v dvorani žu-
pnijskega doma na Jesenicah. Posebej 
vabljeni starši mladostnikov. Vstop je 
prost!

V OČETOV HIŠO SO ODŠLI:
Nuša Komic (Vernikova), Anton 

Varek (Titova), Matilda Čimžar (Tom-
šičeva), Christian Sagernik, Ljuba Me-
sarič (Bratov Stražišar), Kristina Tar-
man (Heroja Verdnika), Slavko Glavaš 
(1. maja)



ŽUPNIJSKA PISARNAŽupnijski urad Jesenice, Sveti Lenart, opat
Ulica Mirkota Roglja 5
4270 Jesenice
T: 064 223 978
E: info@zupnija-jesenice.si
W: zupnija-jesenice.si
TRR: SI56 0510 0801 0527 111

SOUPRAVA SVETI KRIŽ
Planina pod Golico 55 
T: 031 598 098
France Urbanija, duhovni pomočnik

SVETE MAŠE KRŠČEVANJE

CERKVENA POROKA

Izdaja: župnijski urad Jesenice 
Odgovarja: Boris Rozman, župnijski upravitelj
Tisk: Salve d.o.o. 

• pon: po večerni sv. maši ob 18.30

• tor: 8.00 - 9.00

• pet: po večerni sv. maši ob 18.30

• ob nedeljah in praznikih 

ni uradnih ur

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ:   9.00

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 18.00
                tor, čet: 7.00
Sv. Križ:  17.00

bolnišnica Jesenice
sveta maša - sre: 19.30 
obisk bolnikov - čet: 19.00 

Krščevanje bo na 3. nedeljo v mesecu. 
Prijava za krst vsaj mesec dni pred 
krstom. Priprava za starše in botre 
na domu po dogovoru. 
Na pripravi imejte družinsko knjižico 
in potrdilo za botre.

ŽUPNIJA SVETEGA LENARTA - JESENICE in ŽUPNIJA SVETEGA KRIŽA - PLANINA POD GOLICO

Prijava v župnišču vsaj mesec dni 
pred poroko. Potrebni dokumenti: 
krstni in samski list, potrdilo o 
opravljenem tečaju za zaročence.

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC NOVEMBER 2018
• obisk bolnikov in ostarelih bo na 

prvi petek 2. novembra
• binkoštna dvorana bo 5. novembra 

na prvi ponedeljek v mesecu po ve-
černi sveti maši.

• žegnanje ob godu zavetnika žu-
pnijske cerkve za jeseniško župnijo 
bo 4. novembra.

• Na zahvalno nedeljo 4. novembra 
zbiramo hrano za ljudi v stiski.

• sveta maša za zakonske jubilante bo 
11. novembra ob 9. uri za župnijo Sve-

ti Križ in ob 10. uri za župnijo Jesenice
• načrtovanje Karitas bo v ponede-

ljek 12. novembra po večerni sveti 
maši v župnijskem domu

• oratorijski dan bo v soboto 17. novembra
• darovanje »ofer« za potrebe naše 

cerkve bo v nedeljo 18. novembra
• sveta maša ob godu svete Cecilije 

bo na predvečer njenega godu, v 
sredo 21. novembra ob 18. uri na 
Jesenicah, pri Svetem Križu pa v 
petek 23. novembra ob 17. uri . 

BRALCI BOŽJE BESEDE:
november 7.30 10.00
1.11. Martina Nemec

Polona Šimnic
Anka Ličof
Mateja Kešina

4.11. Tadeja Gluhar 
Boštjan Gluhar

Metka Šušteršič 
Gaber Šušteršič

11.11. Cirila Leban 
Miro Leban

Anka Ličof  
Marija Kozmus

18.11. Anamarija Dijak 
Irena Stevanovič

Tadej Petek 
Barbara Ravnik 

25.11. Alenka Ravnik 
Polonca Šimnic

Mojca Luznar 
Mateja Kešina


