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POSTNI ČAS
Približuje se postni čas, čas priprave na naš 

največji in središčni praznik Velike noči. Da bi 
se na temeljni praznik naše vere dobro pripravili, 
se v postnem času odpovemo kakšni stvari, ki jo 
imamo radi, opravimo temeljito sveto spoved, da 
bi s tem pripravili našega duha, dušo in srce na ro-
dovitno obhajanje Velike noči. V sodobnem času 
je vedno večja težava, da vernik, kristjan, ne vidi 
v sebi več greha. Meni, da živi dobro krščansko 
življenje! Ob tem se moramo vprašati, zakaj? En 
od razlogov je vsekakor, da se nekateri duhovniki 
ne dajo več na razpolago za sveto spoved. Drug 
razlog je, da greh, ki v resnici obstaja, marsikdo 
ne priznava več za greh, ali meni, da je tako maj-

hen, da ni omembe vreden. Pa 
je temu res tako? K tej razlagi 
nam lahko pomaga naslednja 
zgodba. Dva moža sta hkrati 
obiskala svetega moža, da bi ga 
vprašala za nasvet. »Zagrešila 
sva slaba dejanja«, sta rekla »in 
najina vest je vznemirjena. Ali 
nama lahko poveš, kaj morava 
storiti, da nama bo odpuščeno 
in naju ne bo več težila krivda?« 
»Povejta mi svoja slaba deja-
nja,« je rekel starec. Prvi mož je 
odgovoril« »Zagrešil sem velik 

Ne 
podcenjujmo 

majhnih 
grehov in pri 

spovedi ne 
recimo,  

da nimamo 
kaj povedati.
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in obžalovanja vreden greh.« »Kaj pa ti?« 
je sveti mož vprašal drugega. »O,« je re-
kel, »jaz pa sem naredil večje število na-
pačnih stvari, a so tako majhne, da sploh 
niso tako pomembne.« Pobožni mož je 
dolgo premišljeval. »To morata narediti«, 
je končno rekel. »Pojdita in mi za vsako 
napačno dejanje, ki sta ga zagrešila, pri-
nesita kamen.« Moža sta odšla. Prvi se je 
kmalu vrnil z izredno težkim kamnom, 
tako težkim, da ga je s težavo nosil, in 
ga položil pred svetega moža. Čez dol-
go časa je prišel drugi mož, ki razigrano 
prinesel vrečo kamenčkov. Tudi on jih je 
postavil pred meniha. »Sedaj,« je rekel 
sveti mož »vzemita kamne in jih nesita 
tja, od koder sta jih prinesla. Prvi mož si 
je spet oprtal kamen in ga nesel tja, kjer 
ga je vzel. Drugi pa se je samo za nekaj 

kamenčkov spomnil, kje jih je pobral. 
Čez nekaj časa se je drugi mož vrnil in 
rekel, da je naloga zanj pretežka. »Vede-
ti moraš, moj sin, da so grehi, kakor tile 
kamni. Če je človek zagrešil težek greh, 
ta globoko zaznamuje njegovo vest, a če 
se resnično kesa, mu je odpuščeno. Če 
pa človek ponavlja majhne grehe, ne čuti 
posebne krivde in mu zato ni žal ter os-
taja grešnik. Zato, vidiš, je zelo važno, da 
se izogibamo tako majhnih kakor velikih 
grehov.« Ali ne doživljamo, da se je naj-
težje spreobračati od »malih« grehov, ki 
jih ponavljamo dan za dnem? Pa nas tudi 
mali grehi, naše vsakdanje napake in 
male sužnosti, oddaljujejo od Boga. Ne 
podcenjujmo majhnih grehov in pri spo-
vedi ne recimo, da nimamo kaj povedati.

Vir: Drobne zgodbe za dušo

BOŽJA BESEDA na 5. nedeljo med letom
Iz svetega evangelija po Marku 1, 29-39

Tisti čas je Jezus prišel iz shodnice in se z Jakobom in Janezom takoj napótil v Si-
monovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so mu 
povedali o njej. Pristópil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona 
jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in 
obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdrávil je veliko bolnikov z različnimi 
boleznimi in izgnal veliko hudih duhov, ki pa jim ni dovôlil govoriti, ker so ga poznali. 
Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam 
molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.« 
Rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to 
sem prišel.« In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal hude 
duhove.

Evangelij današnje nedelje (prim. 
Mr 1,29-39) je nadaljevanje odlomka iz 
prejšnje nedelje, saj nam predstavi Jezu-
sa, ki je potem, ko je pridigal v sinagogi 

v Kafarnaumu, ozdravil veliko bolni-
kov, začenši z ozdravitvijo Petrove tašče. 
Ko je vstopil v njegovo hišo, jo je našel 
v postelji, ker je bila vročična. Takoj jo 
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je prejel za roko, jo ozdravil in vzdignil. 
Ko je sonce zašlo, je ozdravil veliko bol-
nikov z različnimi boleznimi. Vsi štirje 
evangelisti so soglasni, da je osvoboditev 
od bolezni in slabosti vseh vrst skupaj s 
poučevanjem, Jezusova osnovna dejav-
nost med njegovim javnim življenjem. 
Bolezni so namreč znamenje delovanja 
Zla v svetu in v človeku, medtem ko 
ozdravljanja dokazujejo, da se je Bož-
je kraljestvo, Bog sam, približal. Jezus 
Kristus je namreč prišel, da bi v sami 
korenini premagal Zlo. Ozdravljanja že 
v naprej kažejo na njegovo zmago, ki jo 
je dosegel s smrtjo in vstajenjem. Bole-
zen je tipična človeška pogojenost, med 
katero krepko občutimo, da si nismo 
samozadostni, temveč, da potrebuje-
jo druge. V tem smislu lahko rečemo, 
čeprav je paradoksno, da bolezen lahko 
postane milostni trenutek, med katerim 
smo deležni pozornosti drugih ter smo 

pozorni do drugih. Kljub temu pa bole-
zen ostaja preizkušnja, včasih dolga in 
težka. Ko ozdravljenja ni in ni, ter se po-
daljšuje trpljenje, nas to lahko potre ter 
nam vzame pogum. Kako naj se odzove-
mo na takšen napad zla? Prav gotovo s 
pravilnim zdravljenjem, saj je zdravstvo 
v teh desetletjih izredno napredovalo, za 
kar smo hvaležni. Vendar pa nas Božja 
Beseda uči, da je odločilna in temeljna 
drža pri soočanju z boleznijo, drža vere 
v Boga in njegovo dobroto. Jezus je ved-
no ponavljal osebam, ki jih je ozdravil: 
‚Vera te je rešila‘ (prim. Mr 5,34.36). 
Celo pri soočanju s smrtjo, je z vero mo-
goče to, kar je človeško nemogoče. Toda 
vera v kaj? Vera v Božjo ljubezen. To je 
resnični odgovor, ki v korenini premaga 
zlo. Kakor se je Jezus z močjo ljubezni, 
ki prihaja od Očeta, soočil s hudičem, se 
lahko tudi mi soočimo in premagamo 
preizkušnjo bolezni tako, da ohranimo 
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naše srce potopljeno v Božjo ljubezen. 
Vsi poznamo osebe, ki so lahko prenaša-
le neznosne bolečine, ker jim je Bog da-
jal notranjo vedrino. Pri tem mislim na 
blaženo Chiaro Badano, ki jo je v cvetu 
mladosti pobirala neozdravljiva bole-
zen. Tisti, ki so jo obiskovali, so od nje 
prejemali luč in zaupanje. Kljub temu 
pa imamo vsi med boleznijo potrebo po 
človeški toplini. Pri tolaženju bolnika 
pa bolj kot besede velja vedra in iskre-
na prisotnost. Čeprav je bolezen sestavni 
del človeške izkušnje, se z njo nikakor ne 
moremo sprijazniti. Ne samo zato, ker 
včasih postane težka in mučna, ampak 
ker smo pravzaprav ustvarjeni za življe-
nje, za popolno življenje. Ob tem po no-
tranjem vzgibu upravičeno pomislimo 
na Boga, kot polnost življenja, še več kot 
večno in popolno Življenje. Ko nas zade-
nejo preizkušnje in se zdi, da so naše mo-
litve zaman, se v nas pojavi dvom, da se 
izmučeni sprašujemo: a je to Božja volja? 
Vendar pa ravno na to vprašanje najde-
mo odgovor v evangeliju. V današnjem 
odlomku beremo, da je Jezus ‚ozdravil 
veliko bolnikov z različnimi boleznimi 
in izgnal veliko demonov‘ (Mr 1,34), 
v drugem odlomku sv. Matej pravi, da 
je ‚Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil 
je po njihovih shodnicah in oznanjal 
evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsa-
kovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti 
med ljudstvom‘ (Mt 4,23). Jezus ne pušča 
dvomov, saj je Bog, katerega obličje je 

on sam razodel, Bog življenja, ki nas 
osvobaja vsakršnega zla. Ozdravljenja, 
ki jih izvršuje, so znamenja te njegove 
moči ljubezni. Vse to pa dokazuje, da 
se je Božje kraljestvo, ki vrača možem 
in ženam telesno in duhovno polnost, 
približalo. Trdim, da so ta ozdravljenja 
znamenja, saj dejansko nimajo namena 
samega v sebi, temveč nas vodijo k Kris-
tusovemu sporočilu, nas vodijo k Bogu 
ter nam dajo razumeti, da je namreč re-
snična ter najgloblja človekova bolezen, 
odsotnost Boga, saj je le On pravi vir res-
nice in ljubezni. Samo sprava z Bogom 
nam lahko podari resnično ozdravljenje, 
resnično življenje, saj življenje brez res-
nice ter brez ljubezni ni življenje. Božje 
kraljestvo je ravno v prisotnosti te resni-
ce in ljubezni, ki ozdravlja globine naše-
ga bivanja. Sedaj je razumljivo, zakaj sta 
Jezusovo pridiganje ter dela ozdravljanja 
vedno med seboj povezana, saj predsta-
vljata eno samo sporočilo upanja in 
zveličanja. 

Vir: hozana.si

ISKRICA 
LENEGA NAVDIH NIKOLI NE OBIŠČE.

David Hockney
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Kaj je potrebno, da je vera učinkovita v našem življenju?
Živimo v času krize vere in še marsi-

česa drugega. Potujemo skozi nekakšno 
prečiščevanje človeštva. Koronavirus je 
pokazal na marsikaj in razkriva marsi-
kaj. Zaradi njega smo izgubili polno ob-
čestvenost v življenju iz daru vere, pre-
kinjene so dosedanje navade in načini 
ravnanja ter življenja, oddaljili smo se od 
BOGA, bližnjega in od samega sebe. Ži-
vimo v negotovosti in strahu. Ali pa tudi 
v še večji sebičnosti. Poglabljajo se deli-
tve med nami. Postavlja se mi vprašanje, 
kako to, da nas tak v bistvu majhen virus 
lahko tako zelo omeji v marsičem? Kako 
nas lahko tako množično odvrne od bi-
stvenega, od vere v Boga in nas udari po 
medsebojnih odnosih, ki naj bi temelji-
li na vrednotah vere? Sprašujem se, ali 
smo res osredotočeni samo na ta virus 
in gredo vsa naša prizadevanja v smer 
zajezitve njegovega širjenja? Vse svoje 
upanje polagamo zgolj v moč cepiva pro-
ti bolezni, ki jo povzroča virus? Ali pa se 

zavzamemo zgolj za materialno pomoč 
ljudem? Mar ne vidimo v tem pojavu nič 
demonskega? Ne vidimo množičnega 
odpada od vere, od zakramentov, skrat-
ka od Boga? Pišem kot duhovnik, ker 
me boli, da že tako dolgo mašujem pred 
praznimi klopmi v cerkvi. Le redki se ob 
nedeljah odzovejo na povabilo za spre-
jem Jezusa v obhajilu. Starejšim v župniji 
se kar vsilim in jih obiščem s povabilom, 
da lahko prejmejo zakrament spovedi 
»ker se je približal praznik Jezusovega 
rojstva.« Ob upoštevanju vseh navodil 
zaščite se torej vsilim zlasti starejšim, ki 
so pogosto tudi osamljeni v svojih domo-
vih. Sam od sebe nihče ne povabi. Prebi-
ram, da se, hvala Bogu, nekje vendarle 
zavedajo, da virusa v mnogih oblikah ne 
bodo omejili s cepivom, ampak z molit-
vijo, z vrnitvijo k Bogu. In glej čudo, to 
»cepivo« je učinkovito! Mar nam Bog ne 
želi povedati prav tega? Naj se vrnemo k 
Njemu z vso dušo, vsem mišljenjem in 
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vso močjo! On je Gospodar zgodovine 
in človeštva! On nam želi odpreti oči! 
Želi, da tudi ob tem znamenju časa vidi-
mo globlje, vidimo ozadje, ne le tega, kar 
nam približa mikroskop. Želi, da bi se 
oklenili prave rešitve za našo domovino 
in za ves svet. Drznem si trditi, da cepi-
vo ne po pomagalo, če nekdaj krščanski 
narodi ne bodo obrnili svojih src k Bogu 
z zares živo vero. Kajti sedanje stanje je 
razkrilo globino naše vere, ki je poplit-
vena ali pa je ni, tako da z lahkoto zav-
račamo bistveno: zakramente, molitev, 
Božje zapovedi, Sveto pismo, vse naše 
življenje pa se vrti okoli prisotnosti tega 
malega virusa, ki se je globoko zajedel 
v naše telo, dušo in celo v duha. Zato se 
upravičeno, vsaj mislim, da je tako spra-
šujem, zakaj vera, ki jo izpovedujemo, 
ni učinkovita ali pa je tako malo učin-
kovita? Kaj nam manjka, da bi vera lah-
ko končno delovala v našem življenju? 
Naslednji odlomek iz Lk 24, 36-53 daje 
oprijemljiv odgovor. V 45. vrstici pravi 
evangelist Luka, da jim je Jezus »odprl 
um, da so doumeli Pisma.« Apostoli so 
poznali Sveto pismo, danes bi rekli Sta-
ro zavezo. Toda niso doumeli njegovega 
sporočila. Podobno poroča tudi evange-
list Janez, ki se je prepričal na lastne oči, 

da je Jezus vstal od mrtvih, videl je in 
veroval, ob tem pa dodal, da praktično 
do tedaj Peter in Janez še »nista umeva-
la Pisma, da mora vstati od mrtvih.« (Jn 
20,9) Prepričani smo, da že vse vemo in 
razumemo, če smo o nečem kolikor to-
liko poučeni, če smo brali kak odlomek 
ali celotno Sveto pismo, da že praktično 
vse razumemo. Komaj kje slišimo vsaj 
začetek kakega odlomka ali preberemo 
vrstico, hitro rečemo: »Saj to že vem in 
poznam!« Pa res poznam? Ljudje smo 
bolj razumarski kot pa poduhovljeni. 
Premalo se zavedamo, da je razum veliko 
bolj omejen, prihaja do precej manjšega 
spoznanja, kot pa je to mogoče spozna-
ti v duhu. Posledično z razumom sploh 
ni mogoče dojeti vsega, kar se dogaja v 
duhovnem svetu. V duhovnem svetu pa 
lahko spoznavamo bistveno le, če smo se 
»rodili od zgoraj« (Jn 3, 1-21). Koliko se 
zares zavedam dejstva, da je prav v Sve-
tem pismu in edino v Svetem pismu za-
pisano vse to, kar je potrebno za sedanje 
in večno življenje? In preden berem, naj 
prosim Svetega Duha, da mi odpre um, 
da bi doumeval, kar piše.  

Vir: Prenova, KKPSLO

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:

Ivan Muhvič (Titova), Ana Bokan (Bokalova), Marija Malej (Revolucije), 
Frančiška Šolar (Tavčarjeva), Stanislava Marija Mavec (Titova), Anton Klinar 
(Sv. Križ), Marija Ana Oblak (Titova), Rozalija Dakskofler (Tomšičeva)
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PRED NAMI

SVETI POSTNI ČAS
Na pepelnično sredo 17. februarja 

pričenjamo 40 dnevni sveti postni čas, 
spokorne priprave na največji krščanski 
praznik, Veliko noč. Med sveto mašo bo 
obred pepeljenja, ko vas bo duhovnik 
pokrižal na čelu s pepelom in med tem 
izgovarjal pomenljive besede: »Pomni 
človek, da si prah in da se v prah po-
vrneš!« ali pa: »Spreobrni se in veruj 
evangeliju!« S tem obredom se navzven 
pokaže notranja razpoložljivost verni-
ka za spreobrnjenje oziroma poboljša-
nje življenja. Ta dan velja postna posta-
va, vzdržek od mesa in da se smemo le 
enkrat v dnevu do sitega najesti.

KARITAS - KORAK NAPREJ
Lahko bi rekli, da letošnji postni čas 

v okoliščinah, v katerih živimo ta trenu-
tek zaradi epidemije, sploh ni potreben. 
Tako ali tako smo omejeni in se marsiče-
mu odpovedujemo že od lanskega posta. 
Kaj si bomo torej nalagali še dodatne od-
povedi? Več smo skupaj in kot družina 
lahko skupaj molimo. Vsak dan lahko 
spremljamo mašo kar iz fotelja. Seveda 
pa namen posta ni, da se vrtimo okrog 
sebe, trpinčimo, se ukvarjamo s svojim 
telesom in štejemo molitvice. Post ni 
čas za akcijo, ampak čas za premislek in 
umiritev. Kam naj skrene naša ladja živ-
ljenja in kaj je veter za naša jadra, za naš 
pogum, za naše veselje nad življenjem, 
za rast v ljubezni in razdajanju? Kaj je 
resničen korak naprej v smeri Očetove 

volje? Kaj se je skoraj posušilo v odno-
su do bližnjih in Boga? In potem se iz 
molitve začnejo majhni koraki, počasno 
dviganje in napenjanje jader, da se kaj ne 
polomi. In tako vse bolj svobodno proti 
velikonočnemu jutru s svetlobo Vstalega 
v jadrih. Pred nami je knjižica, ki govo-
ri o tem, da sem na potezi prav jaz, kot 
sin, starš, zakonec, župljan, sodelavec 
in na prvem mestu kot Božji otrok. Na 
potezi sem, da prisluhnem Bogu, stopim 
naproti sočloveku, da se poskušam vanj 
vživeti, mu pomagati, se z njim poveza-
ti. Na potezi sem, da opustim razvade, 
ki povzročajo trpljenje meni in okolici. 
Gotovo je ena izmed večjih razvad v naši 
deželi prevelika razširjenost alkohola, ki 
povzroča veliko trpljenja. Druga veli-
ka skupina je nevoščljivost, opravljanje, 
privoščljivost, napuh in požrešnost. In 
kot tretja zelo nevarna je tehnologija ek-
ranov, ki se vrašča v nas in nam jemlje 
osredotočenost. Vredno je prepoznati 
v sebi te hude skušnjave. Izstopimo iz 
kroga samovšečnosti in kaj naredimo 
za skupno dobro. Pri tem ni strahu, da 
bomo izgubili svojo celovitost in poseb-
nost. Za skupno dobro je dovolj že to, da 
nosimo masko, spoštujemo ukrepe in se 
cepimo. Predvsem pa, da ne kritiziramo 
in jamramo vse povprek, ampak iščemo 
rešitve in nove boljše poti. Papež Franči-
šek nas še posebej vabi, da iščemo sku-
pne rešitve in nove boljše poti, ki kljub 
osebnim razlikam vodijo k edinosti. 

Peter Tomažič,  
generalni tajnik Slovenske karitas 



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 
oskrbovana iz župnije Jesenice

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

•	 sreda po večerni maši ob 18:30

•	 ob nedeljah in praznikih 

ni uradnih ur

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ:   8.30

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

bolnišnica Jesenice
sveta maša - vsako prvo sredo: 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 2021 
(če bodo razmere dopuščale)

 y Obisk bolnikov in ostarelih po domovih bo v petek 5. februarja.
 y Molitvena skupina Jezusovega usmiljenega Srca za duše v vicah moli v ponedeljek 15. februarja po večerni sveti maši. 
 y Srečanje svetopisemske skupine bo v sredo 10. in 17. februarja ob 18:45 v učilnici.
 y Darovanje »ofer« za duhovnega pomočnika Antona Marinka bo v nedeljo 21. februarja.

KRIŽEV POT OB PETKIH
V postnem času bomo ob petkih pol ure pred mašo 
molili križev pot:
19. februarja vodi molitev FRANČIŠKOVA DRUŽINA
26. februarja vodi molitev BINKOŠTNA DVORANA
5. marca vodi molitev SKAVTSKA DRUŠČINA
12. marca vodijo molitev VEROUČENCI
19. marca vodi molitev KARITAS
26. marca vodijo molitev PEVCI
2. aprila vodijo molitev ŽPS (Veliki Petek)
V nedeljo 14. marca bomo ob 14. uri molili križev pot 

na Srednjem vrhu pod Gozd Martuljkom.


