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Angeli govorijo? 
Kateri jezik uporabljajo?

V zgodovini odrešenja imajo angeli po-
membno vlogo pri posredovanju sporočila 
Boga, vendar kako in na kakšen način komu-
nicirajo z ljudmi, ki jim želeno sporočilo gre. 
Sveti Pavel govori o “angelskih jezikih”. Iz Sve-
tega pisma izvemo, da angeli govorijo z ljudmi 
vsakič, ko so poslani na ta svet kot Božji po-
slanci. Primeri so številni: nadangel Rafael in 
Tobija, nadangel Gabriel in sveti Zaharija ter 
Blažena  Devica  Marija;  angel je govoril sve-
temu  Petru. Ob Kristusovem rojstvu nebeški 
glasnik vesele novice, Gospodov angel, napove 
rojstvo Odrešenika sveta nekaterim pastirjem 
na poljanah okoli Betlehema. Ob tej priložnos-
ti je bilo prvič slišati “množico nebeščanov”, 
ki so prepevali hvalnice in slavili Boga: “Slava 
Bogu na višavah in mir na zemlji ljudem dobre 
volje.” Kljub temu je narava angelskega jezika 
malo znana. Ko se angeli prikažejo ljudem, go-
vorijo: 1. človeški jezik oziroma jezik, ki ga go-
vori naslovnik. Slišen zvok človeškega glasu in 
ko je obisk angela zaznaven, otipljiv, se slišijo 
človeške besede. 2. miselne besede, prenos idej 
pa se uporablja v primeru miselnih imaginacij 
in vizij. Ker so angeli nesnovna in breztelesna 
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bitja, se med sabo ne pogovarjajo v 
človeškem jeziku, z besedami, ki pri-
hajajo iz ust. Kakšen je torej njihov je-
zik? Med različnimi teorijami, ki so jih 
akademiki oblikovali za razlago jezika 
angelov, se zdi najbolj sprejemljiva tis-
ta, ki jo je predlagal sv. Tomaž Akvin-
ski. Sv. Tomaž trdi, da angeli govorijo 
drug z drugim s preprostim dejanjem 
volje, odpirajo svoje misli in razkriva-
jo vsako idejo, ki jo želijo posredovati 
drugim o svoji naravi. Ta angelski jezik 
ali pogovor se imenuje razsvetljenje. 
Dionizij se sklicuje na ta način govo-
ra, ko piše: “Nižji redovi nebesnih bitij 
(to so angeli) prejmejo razumevanje 
božanskih del od višjih na ustrezen 
način, višji pa so razsvetljeni o bož-
jih skrivnostih od Najvišjega samega, 
Boga.” Ta oblika izražanja, angelski je-
zik, se morda zdi morda preslaboten in 
nerazumljiv nam, ki smo navajeni na 
materialni zvok in besede, ki prihaja-
jo iz ust. Vendar pa je veliko močnej-
ši, jasnejši in popolnejši kot katerikoli 
drug človeški jezik, tudi če ga upora-

bljajo najbolj učeni in izobraženi ljud-
je. Naše besede, ki prihajajo iz ust, so 
samo simboli idej, ki jih imamo v svo-
jih mislih in ki jih poskušamo prenesti 
drugim. Simboli in besede so pogosto 
neustrezni, da bi izrazili vso misel, ali 
pa dvoumni ali slabo razumljivi pos-
lušalcu. Biti sposobni odpreti svoj um 
in razkrili celotno misel brez uporabe 
simbolov, zvoka in besed je najvišja 
in najboljša oblika izražanja. To je v 
bistvu izmenjava idej brez besed, je-
zik angelov. Tako kot lahko angeli s 
soglasjem ali Božjim naročilom prev-
zamejo človeške oblike, ko se razode-
nejo ljudem, tako jim je dovoljeno, da 
proizvajajo človeški glas in govorijo 
naš človeški jezik. O tem pričajo doku-
mentirana angelska prikazovanja. Prav 
tako z božjim soglasjem in zaradi svo-
jih naravnih moči lahko angeli ustvari-
jo zvok, ki ga človeško uho zaznava kot 
sladko melodijo ali očarljivo glasbo. 
O tem pričajo življenjepisi nekaterih 
božjih služabnikov.

Vir: si.aleteia.org

BOŽJA BESEDA 4. NEDELJA MED LETOM
Iz svetega evangelija po Luku  4,21-30

Tisti čas je Jezus začel govoriti v sho-
dnici:  »Danes se je to Pismo izpolnilo 
tako, kakor ste slišali.« Vsi so mu pritr-
jevali, čudili so se besedam milosti,  
ki so prihajale iz njegovih ust, in govo-
rili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa jim 

je rekel: »Seveda mi boste povedali ta 
pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar 
smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáu-
mu, stôri tudi tukaj v domačem kra-
ju.« In rekel je: »Resnično, povem vam: 
Nobenega preroka ne sprejmejo v do-
mačem kraju.  Resnico vam govorim: 
Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih 
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dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in 
šest mesecev in je nastala huda lakota v 
vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k no-
beni izmed njih razen k vdovi v Sarépto 
na Sidónskem. Tudi veliko gobavih je 
bilo v Izraelu v času preroka Elizęja, pa 
ni bil izmed njih očiščen nobeden razen 
Naamána, ki je bil Sirec.« Ko so to sliša-
li, je vse v shodnici zgrabila jeza.Vstali 
so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs 
hriba, na katerem je bilo sezidano nji-
hovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. 
On pa je šel sredi med njimi in je hodil 
dalje.

»Jezus je namreč potem, ko je kon-
čal z branjem in je nastala tišina pol-
na pričakovanja, dejal: ‚Danes se je to 
Pismo izpolnilo, kakor ste slišali‘ (Lk 
4,21). Sveti Ciril Aleksandrijski zatr-
juje, da je ‚danes‘, ki je med prvim in 
drugim Kristusovim prihodom, vezan 
na sposobnost vernika, da posluša in 
se pokesa. V še bolj radikalnem smislu 
pa je Jezus sam ta ‚zveličavni danes‘ v 
zgodovini, saj vodi k popolni izpolnitvi 
odrešenja. Pojem ‚danes‘, tako ljub sve-
temu Luku, evangelist uporablja skupaj 
z njemu najljubšim kristološkim nazi-
vom ‚zveličar‘ (sōtēr). Prizadevanje za 
pravičnost, spravo in mir temelji in se 
dopolni v ljubezni, ki nam jo je razodel 
Kristus. Ob poslušanju sinodalnih pri-
čevanj smo se bolj osredotočili na zve-
zo med pozornim poslušanjem Božje 
Besede in nesebično službo bratom; 
vsi kristjani naj razumejo, da je treba 

besede, ki so jih poslušali, ‚prevesti‘ v 
dejanje ljubezni, kajti le tako postane 
evangeljsko oznanilo verodostojno, 
kljub človeškim slabostim, ki zazna-
mujejo ljudi. Jezus je hodil po svetu in 
delal dobro (prim. Apd 10,38). Ko smo 
odprti za Božjo Besedo v Cerkvi, izka-
zujemo ljubezen in pravičnost vsem, 
zlasti ubogim. Nikoli ne smemo poza-
biti, da bo ‚velikodušna ljubezen‘ – ca-
ritas – vedno potrebna, tudi v najpra-
vičnejši družbi... Kdor se hoče znebiti 
ljubezni, je pripravljen znebiti se člo-
veka kot človeka. Zato spodbujam ver-
nike, naj pogosto premišljujejo hval-
nico ljubezni, ki jo je napisal apostol 
Pavel in dovolijo, da jih navdihne: ‚Če 
bi govoril človeške in angelske jezike, 
ljubezni pa ne bi imel, sem postal br-
neč bron ali zveneče cimbale. In če bi 
imel preroštvo in bi poznal vse skriv-
nosti in vse spoznanje in če bi imel vso 
vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa 
bi ne imel, nisem nič. In če bi razdal 
vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, 
in če bi žrtvoval svoje telo, da bi zgorel, 
ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koris-
ti. Ljubezen potrpi, ravna dobrotljivo, 
ljubezen ne zavida, se ne ponaša, se ne 
napihuje, ne sramoti, ne išče svojega, 
se ne pusti razdražiti, ne misli hudega, 
ne veseli se krivice, veseli pa se res-
nice. Vse oprosti, vse veruje, vse upa, 
vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine‘ 
(1Kor 13,1-8).

Vir: hozana.si
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UDEJANJANJE VDANOSTI V BOŽJO VOLJO
Vdanost v Božjo voljo moramo ude-

janjati v vsem kar se nam dogaja v živ-
ljenju. Tako se moramo navaditi, da iz 
ljubezni do Boga in v duhu vdanosti v 
njegovo sveto voljo prenašamo vsak-
danje nevšečnosti, recimo za naše sa-
moljubje neprijetne besede, nadležno 
muho, pasji lajež, kamen, ob katerega 
se spotaknemo med hojo,...Z Božjo 
voljo moramo hoteti vročino, mraz, 
dež, strelo, skratka vse 
vremenske neprijetno-
sti. Všeč nam mora 
biti vsakršno vreme, 
ki nam ga pošlje Bog. 
Varovati se moramo 
besed, kot na primer: 
Kakšna neznosna vro-
čina! Kakšen grozen 
mraz! Kakšno obupno 
vreme! Danes pa imam 
res smolo z vremenom! 
Vsi ti in njim podob-
ni izrazi pričajo o naši 
pomanjkljivi veri in 
nezmožnosti, podrediti 
se Božji volji. Življenje 
sv. Frančiška Borgie iz 
redovne Družbe Jezu-
sove, nam ponuja lep 
zgled vdanosti v Božjo 
voljo ob slabem vremenu in nevšečnih 
dogodkih. V visokem snegu in hudem 
mrazu se je odpravil v hišo Družbe. Ker 
je lahko prispel šele zelo pozno ponoči, 

so že vsi spali in je moral dolgo trkati 
in čakati pred vrati. Nazadnje so mu le 
odprli in se mu dolgo opravičevali, ker 
so ga pustili tako dolgo čakati. Mirno 
jim je odgovoril, da je občutil veliko to-
lažbo ob misli, da ga je s tako velikimi 
snežinkami zasipal Bog. Takšna udeja-
njanja vdanosti v Božjo voljo so Bogu 
tako všeč, da se njihov vpliv pogosto 
očitno občuti celo na dobrinah tega 

sveta. Priča je poljedelec, ki je omenjen 
v življenju puščavskih očetov. Njegove 
njive so vedno obrodile več kot njive 
drugih. »Ne čudite se temu,« je rekel 
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nekega dne sosedom, ki so ga vpraša-
li o vzroku, »letne čase in vreme imam 
vedno po želji.« Odgovor jih je prese-
netil in hoteli so izvedeti, kako je to 
mogoče. Odgovoril jim je: »Nikoli ne 
želim drugačnega vremena kakor tiste-
ga, ki ga hoče Bog, in ker želim vse, kar 
je všečno njemu, mi podeli tudi pri-
delek, kakršnega želim.« V Božjo vo-
ljo moramo biti vdani v vseh splošnih 
katastrofah, kot so vojne, lakota, kuga. 
Sodbe Boga moramo častiti z globoko 
ponižnostjo, in čeprav se nam zdijo 
še tako stroge, moramo trdno verjeti, 
da nam ta neskončno dobri Bog ne bi 
poslal podobnih nesreč, če ne bi bile 
njihova posledica velike koristi. V na-
dlogah je namreč rešenih toliko duš, ki 
bi se na drugi poti sicer pogubile. Ko-
liko ljudi se v težavah in stiskah spre-
obrne k Bogu z vsem srcem in umre z 
resničnim obžalovanjem svojih grehov. 
Kar se nam zdi huda nesreča in kazen, 
je namreč pogosto milost in veliko us-
miljenje. Bodimo pa globoko prepri-
čani o resnici, naše vere, da so prešte-
ti vsi lasje na naši glavi (Mt 10,30) in 
da ne bo odpadel nobeden, če ne bo 
taka Božja volja. Ali povedano druga-
če: Nikoli nam ne bo prizadeta še tako 
majhna škoda, če tega ne želi ali ukaže 
Bog. Torej v času splošne katastrofe se 
nam ni potrebno nič bat, ali nas bo Bog 
zavaroval pred vsem hudim ali pa nas 
bo prepustil vsem nadlogam. Skrbeti 
moramo le za to, da pridobimo njego-
vo naklonjenost. Zato si z vso vnemo 

prizadevajmo sprejeti iz njegovih rok 
vse, kar nam pošilja. S takšnim razpo-
loženjem pridobivamo Njegovo Srce. 
Sprejel bo našo ponižno in zaupljivo 
vdanost in nam ali pomagal, da iz nad-
log pridobimo korist, ali pa nam bo s 
tegobami prizanesel. Leta 451 je straš-
ni Atila, kralj Hunov, zasedel Galijo na 
čelu orjaške vojske. Sam se je imeno-
val groza sveta ali šiba božja, ker se je 
imel za  od Boga poslanega, da kaznuje 
ljudstva za hudodelstva. Veliko število 
mest je bilo že opustošenih. Na vrsto 
je prišel Troyes, njegovi prebivalci so 
bili žalostni in osupli. Njihov škof Saint 
Loup pa je vse zaupanje stavil v Božje 
varstvo. Nadel si je škofovska oblačila 
ter s križem pred seboj in s svojimi du-
hovniki za seboj odšel k Atili. Ta ga je 
sprejel in škof ga je vprašal: »Kod ste, 
ki takole pustošite naše pokrajine in 
in vznemirjate svet s truščem svojega  
orožja?« »Sem šiba božja,« je odgovo-
ril Atila. »Naj bo šiba božja dobrodoš-
la!« je tedaj rekel svetnik. »Kajti kdo se 
more upirati šibi božji?« In je zaukazal 
odpreti mestna vrata. Toda ko so bar-
bari vstopali v mesto, jih je Bog prip-
ravil do tega, da so ga prekoračili, ne 
da bi storili kaj hudega. Oče Rodriquez 
ob tem pripominja: »Čeprav je bil Ati-
la resnično šiba božja, Bog ni hotel, da 
odigra to vlogo zoper tiste, ki so ga s 
tolikšno pokorščino sprejeli kot njego-
vo šibo.«  

Vir: knjižica Božja previdnost, 
Družina 2018
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ZGODILO SE JE:
Molitev za duhovne poklice na 

Brezjah – tretja nedelja v mesecu 
V nedeljo 20. januarja popoldan 

smo poromali k Mariji Pomagaj na 
Brezje s prošnjo, naj Gospodar žetve 

pošlje novih delavcev na svojo žetev 
ter da bi že poklicani ostali zvesti svoji 
poklicanosti. Tokratno molitveno sre-
čanje so pripravili verniki iz naše Ra-
dovljiške dekanije. Molitvena ura pred 
Najsvetejšim se je pričela ob 15. uri, 
sveto mašo ob 16. uri je vodil dekan g.  
Andrej Župan, pridigal pa je župnik iz 
Srednje vasi g. Martin Golob, ki nas je 
prisrčno spodbudil k prizadevanju, naj 
se na naših obrazih vidi veselje odreše-
nih kristjanov in k vztrajni  in zaupni 
prošnji za duhovne poklice.

Mladinska skupina na skupnem 
izletu 26. januarja

V soboto so naši mladinci skupaj 
z župnikom odšli na romarski izlet. 
Najprej smo obiskali romarski kraj 

Kraljice miru na Kureščku, kjer smo si 
ogledali cerkev in zunanjo kapelo ter 
Marijino hišo. Nato smo obiskali lju-
bljansko semenišče, kjer smo si ogleda-
li znamenito semeniško knjižnico ter 
kapelo. Pozdravil nas je tudi ravnatelj 
semenišča Peter Kokotec ter duhovni 
voditelj bogoslovcev Vlado Bizjak. Po 
tem ogledu smo nadaljevali pot v Stič-
no, kjer smo si v stiški baziliki ogledali 
domiselne jaslice.  Domov smo se vrni-
li v večernih urah prijetno utrujeni, a 
bogatejši z novimi vtisi in spoznanji.
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PRED NAMI:
Lurška Mati Božja 11. februar - 

svetovni dan bolnikov
Tisto, kar je Bog hotel človeku po-

vedati o sebi in o odrešenju človeštva, 
imenujemo razodetje. Ločimo javno 
in zasebno ali posebno razodetje. Jav-
no je tisto, ki je obvezno za vso Cerkev 
in prek nje za vse človeštvo vseh časov. 
To je doseglo višek v Jezusu Kristu-
su, končalo pa se je s smrtjo zadnje-
ga apostola. Vsa poznejša razodetja, 
katerih pristnost je dokazana, pa niso 
namenjena vsej Cerkvi, pač pa blagru 
Cerkve v določenih zgodovinskih oko-
liščinah, imenujemo zasebna. Osebe, 
ki so takega razodetja deležne, so ga 
dolžne sprejeti, če so o njegovem dej-
stvu prepričane z živo vero, drugi pa 
ravnajo pametno, če ga sprejmejo, po-
tem ko ga je Cerkev potrdila. Med taka 
zasebna razodetja spadajo tudi prika-
zovanja Matere božje pastirici Ber-
nardki Soubirous v Lurdu leta 1858.

Cerkev jih je potrdila in na današnji 
dan, na obletnico prvega prikazanja, 
obhaja spomin lurške Matere božje. 11. 
februarja 1858 je šla je šla štirinajstle-
tna Bernardka s sestro in sosedo na-
birat drva k rečici Gavi. Bernardka je 
zaostala, ko si je sezula nogavice, da bi 
prebredla vodo. Bila je pred votlino in 
v njej je zagledala čudovito lepo gos-
po v belem, ki jo je smehljaje povabila 
naprej in skupaj sta molili režni venec. 
Prijateljici nista nič videli. Čez tri dni 

je Bernardka z nekaj dekleti spet šla k 
votlini in gospa, ki se ji je spet prikaza-
la, je z njo govorila v lurškem narečju, 
ki je mešanica španščine in francošči-
ne. Rekla ji je, naj prihaja naslednjih 
petnajst dni vsak dan k votlini. Doma 
so ji strogo branili, tudi mestne oblasti 
so ji hotele preprečiti prihod k votlini. 
»Obljubila sem Gospe!« je dejala Ber-
nardka in prihajala vsak dan. Zbiralo se 
vedno več pobožnih gledalcev in rado-
vednežev. Pri prikazanju 24. februarja 
je Gospa naročila Bernardki: »Pokora! 
Molite za spreobrnjenje grešnikov!« 
Naslednji dan ji je velela, naj gre pit 
vodo iz majhne lužice blizu votline. 
Ker vode ni mogla zajeti, je začela ko-
pati z rokami in iz zemlje je privrel stu-
denec; ki teče še danes in ob katerem 
so že mnogi bolniki dobili zdravje, ko 
so se v tej vodi, speljani v kopeli, umili.

Ko je 2. marca Gospa naročila Ber-
nardki, naj duhovnikom sporoči, da 
nad votlino sezidajo kapelo in naj ljud-
je tja romajo v procesiji, si je nakopala 
jezo domačega župnika. Ta je postavil 
pogoj: zidali bomo, če Gospa pove svo-
je ime in če stori, da vzcveti rožni grm 
pod votlino. Drugega pogoja ni izpolni-
la, svoje ime pa je povedala med prika-
zanjem 25. marca. Dejala je: »Brezma-
dežno spočetje sem!« Tako je potrdila 
versko resnico, ki jo je štiri leta prej, leta 
1854, razglasil papež Pij IX. Sledili sta 
še dve prikazanji: 7. aprila in 16. julija.

Štiri leta kasneje je Cerkev po na-
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DUHOVNA OSKRBA  
STAREJŠIH IN BOLNIKOV
NA DOMU, V BOLNIŠNICAH 
IN DOMOVIH

»Jezus je obhodil vsa mesta in vasi. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal 
evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsako bolezen in vsako slabost.« (Mt 9,35)

V BOLNIŠNICAH 
Vsak bolnik v bolnišnici, ki čuti in želi prejeti zakramente – spoved, obhajilo, bolniško 
maziljenje – ali si želi pogovora z duhovnikom, lahko popolnoma svobodno izrazi željo, 
da ga obišče bolnišnični duhovnik. Željo za obisk povejte medicinskim sestram na od-
delku ali pokličite bolnišničnega duhovnika.

DOMA IN V DOMU ZA STAREJŠE 
Domov povabite vašega duhovnika, v domu za starejše pa obvestite duhovnika, 
ki tja prihaja. 

BOLNIŠKO MAZILJENJE 
je namenjeno bolnikom in ostarelim, ki so resno bolni ali onemogli. Strah, da je ta 
zakrament povezan s smrtjo, je popolnoma odveč. Bolnik lahko prejme bolniško maziljenje 
enkrat na leto, ob poslabšanju zdravstvenega stanja pa ga prejme lahko ponovno. Lahko 
ga prejme pred težkimi življenjskimi preizkušnjami: operacijo, porodom ali odhodom v 
bolnišnico. Kadar je mogoče, naj bolnik pred prejemom zakramenta opravi osebno spoved.

KDO POSKRBI ZA OBISK DUHOVNIKA? 
Svojci in prijatelji. Za tiste, ki nimajo nikogar, pa člani župnijskega občestva. Verniki 
naj opogumljajo bolnike, naj pokličejo duhovnika. V primeru nezavesti bolnika, naj 
o prejemu odločijo najbližji. Bolniško maziljenje podeljujemo tudi tistim bolnikom, ki so
že izgubili zavest, a so se v življenju trudili spolnjevati Božjo voljo in so živeli vsaj v neki
povezavi s Cerkvijo.

KAJ PA, ČE BOLNIK NI KRŠČEN? 
Če želi pogovor, ne oklevajte, tudi v tem primeru vam je na razpolago bolnišnični 
duhovnik, ki mu po ustrezni pripravi na njegovo željo podeli zakramente.

KAJ JE SVETA POPOTNICA? 
Je sv. obhajilo, ki ga prejmejo tisti, ki so na tem, da zapustijo to življenje in se 
pripravljajo na prehod v večno življenje

Vsi, ki pokličete k starejšemu ali bolniku duhovnika, da jim podeli zakramente 
ozdravljanja, pokažete veliko znamenje vere in prave ljubezni do trpečega brata ali sestre.

© Družina d.o.o.

Nadškofi jski odbor za pastoralo zdravja pri SŠK
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tančni in strogi preiskavi potrdila nad-
naravni značaj teh prikazovanj. Takrat 
je bila Bernardka varovanka redovnic 
v Lurdu. Leta 1866 se je udeležila pos-
vetitve oltarjev v spodnji cerkvi nad 
votlino, potem pa je odšla v samostan 
usmiljenk v Nevers v osrednji Fran-
ciji, kjer je z ljubeznijo stregla bolni-
kom vse do svoje smrti 16. aprila 1879. 
Leta 1933 je bila razglašena za svetni-
co. Lurd je že skoraj sto štirideset let 
kraj molitve in milosti, ki ga vsako leto 
obišče na milijone romarjev.

Vir: Ognjišče
Karitas –  akcija zbiranja svinčnikov 

za otroke v misijonskih deželah
Slovenska Karitas v sodelovanju s 

slovenskimi misijonarji podpira ra-
zvojne in humanitarne projekte v Afri-

ki, s področja oskrbe z vodo in hrano 
ter zdravstva, šolstva in omogočanjem 
dela revnim staršem. 

Na Slovenski Karitas skupaj z mi-
sijonarji posvečajo veliko pozornost 
podpori šolstva v Afriki. Največ pro-
jektov se izvaja v Ruandi in Burundiju, 
kjer ima možnost zaključiti osnovno 
šolanje le okoli 60% otrok in je pre-
malo šolskih zgradb za vse otroke, še 
posebej na revnem podeželju. V javnih 
šolah je pogosto več kot 100 otrok in 
1 učitelj. V številnih razredih se otroci 
malo naučijo. 

Mladim je dostopna dobra izobraz-
ba večinoma le v privatnih šolah, ki si 
jih zaradi visokih šolnin lahko privo-
ščijo le bogatejši. Otroci so pogosto 
tudi odsotni iz šole, ker morajo poma-
gati v gospodinjstvu. Odsotni so tudi 
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zaradi bolezni, kot so malarija, diare-
ja ali pa hude podhranjenosti. Mnogi 
starši otrokom zaradi hude revščine ne 
morejo plačati šolnine in kupiti obve-
zne uniforme, zato sploh ne obiskujejo 
šole. 

Misijonarji skušajo zagotoviti rev-
nim otrokom dobre učitelje in učinko-
vito osnovno šolanje v razredih, ki niso 
prenatrpani. Šolnine so simbolične ali 
pa starši v zameno na misijonu povr-
nejo s svojim delom. Na misijonskih 
osnovnih šolah otrokov zagotovijo tudi 
dnevni obrok, česar v javnih šolah ni. 

Trenutno poteka akcija zbiranja 
svinčnikov za šoloobvezne otroke 
v misijonskih deželah, kateri se bo 
pridružila tudi naša Župnijska kari-
tas Jesenice. Vabljeni ste, da daruje-
te svinčnik v škatlo, ki se nahaja na 
mizi pod korom in s tem pomagate 
afriškim otrokom. Hvala za vaš dar. 

Svinčnike bo razdelila slovenska 
misijonarka s. Bogdana Kavčič, ki de-
luje v kraju Kiguhu v Burundiju. Tam 
je Slovenska karitas že v letu 2017 ob-
novila 9 učilnic osnovne šole, ki jo obi-
skuje približno 900 otrok, v letu 2019 
pa bo podprla gradnjo še dodatnih 6 
učilnic, da bo pouk lahko potekal bolj 
kvalitetno.

Delavnica priprave in peke krofov
Karitas Jesenice vabi na delavnico 

priprave in peke krofov, ki bo v sobo-
to, 2.marca 2019, ob 9. uri  v župnij-
skem domu.

Prijave zbiramo do konca febru-
arja na  064 287 261  ali na  karitas@
zupnija-jesenice.si.

Romanje v Medjugorje
Od sobote 27. aprila zjutraj do tor-

ka 30. aprila zvečer 2019 bo organi-
zirano romanje v Medjugorje. Prijave 
zbira Jurij Rakuš na telefon 041 515 

070. Odhod avtobusa z Jesenic bo ob 
4:30 uri. Romarje bo duhovno sprem-
ljal vaš župnik Boris Rozman.

Tednik Družina  
v vsak slovenski dom 

3. februarja 2019 izide prenovlje-
na številka Družine, ki je obogatena 
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z novimi vsebinami in sodobnejšo po-
dobo. 

Izkoristite priložnost, saj bodo to 
nedeljo na voljo posebne naročilnice, 
ki vam bodo omogočile prejemanje 
treh zaporednih številk tednika brez-
plačno, ob tem vam bomo poklonili 
priložnostno darilo (prejmejo ga tudi 
vsi naročniki skupaj z Družino): ku-
harsko knjižico Praznične dobrote. 

Čim več bomo brali, globlje pre-
mišljevali, tem laže bodo prišle vsebine 
evangelija v srca in tam tudi ostale, da 
bomo tudi živeli in ravnali kot kristja-
ni. Svet tako ne bo šel mimo nas, am-
pak ga bomo razumeli in sprejemali, 
spodbujali zares pomembne vrednote, 
ki spreminjajo svet in bodo ostale zapi-
sane v srcu vsakega izmed nas in vseh, 
ki prihajajo za nami. 

Berite dobre zgodbe, resnične novi-
ce.

Molitveni namen svetega očeta za 
mesec februar:

Splošni namen: Trgovanje z ljudmi
Da bi velikodušno sprejeli žrtve tr-

govanja z ljudmi, prisilne prostitucije 
in nasilja

Verska statistika za leto 2018 – popravek
V župniji Sveti Križ smo zapisali, da 

v lanskem letu ni bilo nobenega prvo-
obhajanca, kar ni resnično. Bilo jih je 
5, leta 2017 pa sta bila 2. Za napako se 
opravičujem.

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:
Antonija Mulič (Kejžarjeva), Jožica 

Mencinger (C. železarjev), Franc Branc 
(Hrušica), Angelca Vujačič (Tavčarje-
va), Boris Šteblaj (Tomšičeva), Ivana 
Plečnik (Razgledna), Frančiška Utroša 
(Tavčarjeva), 

   “Slava Bogu na višavah  
in mir na zemlji  ljudem dobre volje.”



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 6100 0002 0488 881

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 FEBRUAR 2019
• Binkoštna dvorana bo v ponedeljek 

4. februarja po večerni sveti maši.
• Agape v župniji Jesenice bo v nede-

ljo 10. februarja.
• Načrtovanje Karitasa bo v ponede-

ljek 11. februarja po večerni sveti 
maši v župnijskem domu.

• Darovanje »ofer« za duhovnega 
pomočnika Franceta Urbanija bo v 
nedeljo 17. februarja.

• Sveta maša v domu Franceta 
Berglja bo 15. februarja ob 10. uri; 
duhovna oskrba ob predhodni pri-
javi je možna vsak petek ob 9. uri.

FEBRUAR 7.30 10.00
3.2. MARTA REBOLJ JANEZ NOVAK

OLGA PETRIČ ANKA LIČOF
10.2. BOŠTJAN GLUHAR MIRO LEBAN

TADEJA GLUHAR CIRILA LEBAN
17.2. MARIJA MULEJ META RAKOVEC

POLONCA ŠIMNIC VERONIKA TARMAN
24.2.  ALOJZIJA RAVNIK GABER ŠUŠTARŠIČ

AVRELIJ RAVNIK METKA ŠUŠTARŠIČ
3.3. MARJAN PETRIČ SIMONA KOMLOŠI

OLGA PETRIČ SONJA RAJKOVIČ

BRALCI BOŽJE BESEDE:


