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Tretji korak na poti odpuščanja: 

Z nekom se pogovorim o svoji rani

Na žalitve, izdajstva ali napade ljudi, s katerimi se srečujemo, 
odreagiramo različno. Med reakcijo obrambe, ko se izoliramo, in 
reakcijo žrtve, ko smo v vlogi mučenca, lahko izberemo tudi 
možnost pogovora o našem trpljenju z nekom, ki zna poslušati (ne 
da bi sodil ali moraliziral), uspeh pa je vsekakor odvisen tudi od 
naše odprtosti in iskrenosti.
Najtežji je občutek, da moramo sami nositi to breme, zato se odpre 
novo obzorje, ko v zaupanju pripovedujemo zgodbo nekomu, ki je 
kot »veliko odprto uho« in potem z večjo mirnostjo podoživljamo 
dogodek, ki nas je ranil, žalitev pa se nam ob pripovedovanju v 
varnem okolju zdi manj nevarna in bolj znosna, na naše težave pa 
lahko pogledamo s širše perspektive. Ko nas sogovornik sprejema s 
sočutjem, tudi sami sebe sprejemamo z večjo blagostjo, napetost 
popušča in počasi nas prevzame notranja umirjenost.
Izkušen klinični psiholog James Sulivan trdi, da je uspeh »čustvene-
ga odpuščanja« odvisen od žalivčevega priznanja napake, od izraza 
njegovega obžalovanja in od odločitve, da tega ne bo več ponavljal. 
Ob tem pa ne spreglejmo, da je dobro, da se na tako srečanje 
pripravimo z molitvijo in da si že vnaprej pripravimo in pretehtamo 
besede, ki jih bomo izrekli brez obtoževanja, saj nam to ne odpira le 
ušes za poslušanje, ampak tudi srce, da v odprtosti nadaljujemo z 
dialogom.
Kaj pa če oseba, ki je zakrivila žalitev, ne želi o tem niti govoriti niti 
poslušati? Tako je avtor knjige Kako odpustiti? svetoval dekletu, žrtvi 
krvoskrunstva, da uporabi tiho govorico srca, da bi olajšala bolečino, 
ko je oče zaradi raka že umiral in pogovor ni bil več mogoč. V 
trenutkih tišine je ob vzglavju svojega očeta svoje dihanje usklajala 
z njegovim in mu v svojem srcu govorila o vsem trpljenju, ki ga je v 
njej povzročilo krvoskrunstvo. Po več takih srečanjih je v sebi 
začutila odpuščanje in doživela globoko olajšanje. Kadar žalivec 
noče priznati svoje napake in se pogovarjati ali je celo že mrtev, pa 
si lahko pomagamo s pisanjem pisma, ne da bi ga odposlali, ali se 
pogovarjamo s stolom in si zamišljamo, da na njem sedi žalivec.

Po knjigi Kako odpustiti? povzela Jana Podjavoršek

Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši vabljeni k molitvi večernic 
pred Najsvetejšim.

Povabilo k ponedeljkovemu in petkovemu češčenju:
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro pred sv. mašo lepo 
povabljeni k tihemu češčenju Najsvetejšega.

Povabilo k uri Božjega usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni k uri Božjega 
usmiljenja.

Jutranja adoracija
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli sv. Družine od 5.30 do 
7.00 tiha adoracija pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor  
Možnost sv. spovedi je v pon., čet., pet., sob. in ned. pol ure 
pred sveto mašo. Možnost duhovnega pogovora v petek eno 
uro pred sv. mašo. Ali po dogovoru. 
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»Tako je Jezus v 
galilejski Kani 
naredil prvo od 
znamenj in razodel 
svoje veličastvo.« 
(Jn 2,11)

Ponedeljek 10. 1. 2022 18.30 po namenu (KSM)
Gregor Niški, šk.  po namenu (A)  
Torek 11. 1. 2022 18.30 +Vinko Kopač
Pavlin Oglejski, šk.  po namenu (KSM)
Sreda 12. 1. 2022 6.30  po namenu (KSM)
Tatjana (Tanja), muč. 18.30  po namenu (A) 
Četrtek 13. 1. 2022 18.30 v zahvalo za božje 
Hilarij, šk.      varstvo in pomoč
  po namenu (A)
Petek 14. 1. 2022 (DSO) 10.00 po namenu (J)
Oton (Odon), red. 18.30 +Anton Mrak
  + Ivan Dobnikar
Sobota 15. 1. 2022 18.30 + po namenu
Pavel, puš.  + Vojko Luštrik

Nedelja 16. 1. 2022 7.00 +Drago Kopač
2. nedelja med letom 9.30 +Franc Plešec
Marcel, pp.  za žive in rajne farane
 18.30 Rade Jože
  
 

 
  
 
 

Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. »Danes se je to Pismo 
izpolnilo, kakor ste slišali« (Lk 4,20-21).

Ponedeljek 17. 1. 2022  (Žlebe) 17.00 po namenu 
Anton (Zvonko), puš. 18.30 v zahvalo
  + Marija Novšak, 30. d.  
Torek 18. 1. 2022  (Golo Brdo)17.00 +Julija Hosta, 30. d.
Marjeta Ogrska, red. 18.30 za zdravje in srečno 
  zadnjo uro
Sreda 19. 1. 2022 6.30  po namenu 
Makarij, op. 18.30  ++rajni 
Četrtek 20. 1. 2022 18.30 ++starši in brat Ferlan 
Fabijan in Boštjan, muč.  ++ rajni
Petek 21. 1. 2022 (DSO) 10.00 po namenu (J)
Neža (Agnes), muč. 18.30 ++Vinko in Marija Kršinar
  ++ rajni
Sobota 22. 1. 2022 18.30 + Jožefa Plešec
Vincencij, diak.-muč.  ++ rajni

Nedelja 23. 1. 2022 7.00 za žive in rajne farane
3. nedelja med letom 9.30 +Frančišek Jamnik, 30. d.
nedelja Božje besede  + Cecilija Kos
Henrik, duh. 18.30 + Alojz Šernek
  
 

 
  
 
 



Komisija za ekumenizem in medverski dialog bo tudi letos pripravi-
la knjižico z berili in nagovori za vseh osem dni (18.–25. januarja) in 
vabi vse, da bi v oteženih razmerah še pomnožili molitev za edinost. 
Pri večernih mašah bomo prisluhnili posebnim nagovorom in po 
vsaki sveti maši bomo molili molitev za edinost. V četrtek bo molitev 
pred Najsvetejšim posvečena prav molitvi za edinost.

Priprava na nedeljo Božje besede
3. navadna nedelja, 23. 1., je nedelja Božje besede. Nedeljo 
obhajamo sredi tedna krščanske edinosti. Tako želimo še posebej 
poudariti, da je Božja beseda, zapisana v Svetem pismu, že eden 
izmed obstoječih kamnov edinosti med vsemi krščenimi. 7-dnevna 
priprava na nedeljo Božje besede, združena z molitvijo za edinost, 
želi odpreti našega duha živi in učinkoviti Božji besedi Svetega 
pisma, da nas bo združevala in vodila k istemu cilju. 7-dnevna 
priprava želi biti kot slovesni sprevod k nedelji Božje besede, da bi v 
duhu in tudi sicer postavili knjigo Svetega pisma na vzvišeno mesto 
v svetišču in v svojih družinah. Duhovna priprava želi vzvaloviti 
zavest o središčni vlogi Božje besede v življenju kristjana in 
spodbuditi, da bi se ta val širil do mej našega skupnega in osebne-
ga življenja. Vsak dan znova, posebej pa na nedeljo bomo prinesli v 
slovesnem sprevodu Sveto pismo in ga postavili na vzvišeni prostor, 
zato da se bomo zavedali, da je treba vsak dan postaviti Božjo 
besedo na osrednje mesto v življenju. In to zavest naj spodbuja 
knjiga Svetega pisma doma v dnevni sobi na vidnem mestu. Naj bo 
odprta in naj vabi k branju, pa tudi če samo ene vrstice, tako 
mimogrede. V Božji besedi je že skrit odgovor na vsak položaj in 
zato tudi edina prava rešitev. 7-dnevna priprava želi biti čas milosti, 
ko bi ponovno ali pa čisto na novo odkrili izjemno moč Božje 
besede v sebi, poglobili vero v njeno vsemogočnost, izkusiti njeno 
luč, tolažbo, veselje, njene vzpodbude. Duhovna priprava želi 
poudariti – tukaj je! Pred nami in med nami, da bi prišla v nas in 
postala naše središče. Kdor bo stopil na to 7-dnevno romanje, 
verjamem, da bodo poteze življenja z Besedo na obrazu njegovega 
življenja še izrazitejše. Vsa pripravljena gradiva, pričevanja, 
molitvene ure, duhovna srečanja nam bodo k temu zagotovo 
pomagala. Vse najdete na spletni strani Bibličnega gibanja.
Čeprav se ta priprava malce prekriva z molitveno osmino za edinost 
kristjanov, nič zato. Kot rečeno, je cilj poti isti. In to je pomembno. 

Sodelovanje pri večernih svetih mašah bomo vzeli iz pripravljene 
knjižice. 

Slavje Božje besede – mini svetopisemski maraton
Slavje Božje besede (prej imenovano mini svetopisemski maraton) 
bo v naši župniji potekalo v petek, 21. 1., od 19.30 pa do 23.00. Od 
19.30 do 21.30 bodo Sveto pismo brali bodoči birmanci po 
birmanskih skupinah, potem pa vsi zainteresirani. Lepo vabljeni, da 
skupaj vztrajamo v poslušanju Božje besede.

Seja ŽPS
V ponedeljek, 10. 1., bo ob 19.30 redna seja ŽPS. Začnemo jo s sveto 
mašo ob 18.30 v cerkvi. Člani lepo vabljeni.

Srečanje SBP
V torek, 11. 1., ob 10.00 bo v pastoralnem domu srečanje skupine 
odraslih za Slomškovo bralno priznanje.

Srečanje Karitas
V mesecu januarju rednega srečanja sodelavcev Karitas ne bo.

Predstavitev birmancev župniji
V nedeljo,16. 1., se nam bodo pri sv. maši ob 9.30 predstavili 
letošnji birmanci. Vsak birmanec bo naglas izrekel željo po Bogu in 
jo navzven izrazil tako, da bo birmansko prijavnico položil na oltar. 
Vsi, ki ste pripravljeni z molitvijo podpreti birmance, boste lahko 
postali njihovi »duhovni botri«. Naloga duhovnega botra je, da vsak 
dan zmoli tri OČENAŠE in tri ZDRAVAMARIJE. Kartice z imeni 
birmancev in navodili bodo na voljo na nedeljo predstavitve. 
Postanimo sodelavci Sv. Duha in z molitvijo podprimo naše 
birmance.

Maša pri sv. Marjeti v Žlebah
V ponedeljek, 17. 1., ob godu svetega Antona, bo ob 17.00 sveta 
maša pri sv. Marjeti v Žlebah.

Teden molitve za edinost kristjanov (18. 1.–25. 1.)
Papež Janez XXIII. je bil človek izredne odprtosti in širine, prijatelj 
tako pravoslavnih kot protestantov in človek daljnosežnih odločitev. 
Imel je pogum sklicati koncil, ki si je za enega glavnih ciljev zadal 
»pospeševati obnovitev edinosti med vsemi kristjani« (E 1). Na 
koncilu (1962–1965) se je Katoliška cerkev nepreklicno odločila za 
pot ekumenizma in podala zanj jasna načela. V ekumenskem gibanju 
je prepoznala delovanje Svetega Duha, ki »v vseh Kristusovih učencih 
budi željo in prizadevanje, da bi se vsi na način, ki ga je določil 
Kristus, miroljubno zedinili v eni čredi pod enim pastirjem« (C 15).
Sveti Janez Pavel II. je v okrožnici Da bi bili eno z vsem srcem 
obnovil in podkrepil odločitev koncila. Gre za prizadevanje na poti, 
ki ne pozna vrnitve nazaj. Poudaril je, da vera vse člane Cerkve 
zavezuje k sodelovanju pri ekumenskem gibanju: »Verovati v 
Kristusa pomeni hoteti edinost.« 
Zadnjih deset let je vodstvo Papeškega sveta za edinost zaupano 
švicarskemu kardinalu Kurtu Kochu. Ta je ob omenjenih obletnicah 
zapisal, da ekumenizem sloni na treh stebrih, ki so: dialog ljubezni, 
dialog resnice in iskreno ter složno pridruževanje vseh vernikov 
Jezusovi velikoduhovniški molitvi, »da bi bili vsi eno«. Povedal je 
tudi, da »obstaja v jedru en sam ekumenski minister, to je Sveti Duh. 
Tako imenovani ekumenski delavci smo samo bolj ali manj nebogl-
jeno orodje.« 

Čiščenje cerkve:

15. 1. – 1.  skupina (vodja: Anica Zupančič)
22. 1. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)

Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost 
naše župnijske cerkve, naj sporoči na tel. 051/303–164.

Krstna nedelja

Krstna nedelja v januarju bo 23. 1. 
Priprava na krst bo v četrtek, 20. 1.,

 ob 19.30 v cerkvi. 
Dobrodošle predhodne prijave.

slovenske misijonarje po svetu. Hvala še enkrat vsem, ki ste 
sodelovali pri župnijskih bogoslužjih. Vsak s svojo prisotnostjo, 
marsikdo še z dodatnimi talenti ali službami, ki jih ima. Bog lonaj 
vsem! Ostanimo skupaj na poti, tudi do misijona odpuščanja in 
sprave!

V mesecu decembru so:

• k Bogu so odšli:  • Božji otroci so postali: 
- Vojko Luštrik (70)  -  Zala Pugelj (Golo Brdo)
- Marija Novšak (78)
- Julija Hosta (83)
- Frančišek Jamnik (81)
 
Napovedni koledar

24. 1. – srečanje izrednih delivcev obhajila
26. 1. – Karitas delitev hrane, Biblična šola
31. 1. – katehetski sestanek
2. 2. – svečnica
3. 2. – biblična skupina
4. 2. – prvi petek
5. 2. – prva sobota, srečanje ministrantov
8. 2. – SBP za odrasle

Svetopisemski maraton
Vseslovensko »maratonsko« branje Svetega pisma bo potekalo od 
sobote, 22., do četrtka, 27. januarja 2022, 24 ur na dan. Zaradi 
epidemiološke situacije bo tokrat celoten maraton, vključno z 
branjem, potekal prek spleta.
Naša župnija se bo maratona udeležila. Preko spleta bomo brali 
Božjo besedo v župnijski cerkvi v ponedeljek 24. 1. od 16.00 do 
17.00 ter v torek, 25. 1., od 17.00 do 18.00. Poslušalci in bralci 
Besede dobrodošli v župnijski cerkvi. 

Svetopisemska nedelja
V nedeljo, 23. 1., bomo v Cerkvi na Slovenskem obhajali nedeljo 
Božje besede. Geslo letošnje nedelje je »od branja do oznanjevanja, 
od bralca do pričevalca«. To nedeljo bo popoldne ob 16.00 v ljubljan-
ski stolnici sv. mašo za člane bibličnih skupin daroval ljubljanski 
nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore. Po maši bo imel v stolnici 
predavanje izjemni poznavalec Svetega pisma dr. Jože Kraševec. 
Člani biblične skupine in ostali lepo vabljeni. 

Statistika za leto 2021
V statistiki je naše župnijsko leto izgledalo tako: krsti: 20 (leto prej 
25), novokrščenci so se rodili v: 7 v cerkvenem zakonu, 6 v civilnem 
zakonu, 7 v izvenzakonski skupnosti; poroke: 4 (leto prej 6); pogrebi: 
25 (leto prej 32), od tega je bilo samo 13 previdenih (je prejelo 
zakrament za umirajoče – maziljenje in sveto popotnico). Verouk: 
202 (leto prej 195), prvoobhajancev 18 (leto prej 29). Vsem 
številkam navkljub pa verjamem, da je bilo leto bogato, četudi tega 
številke ne morejo zaobjeti.

Zahvale
Po končanih božičnih praznikih bi se rad zahvalil vsem, ki ste te 
praznike ozaljšali z molitvijo, vsem tistim, ki se praznovanj v cerkvi 
zaradi bolezni, oslabelosti ali službenih dolžnosti niste mogli 
udeležiti in ste to trpljenje in stisko darovali za našo župnijo in 
Cerkev na Slovenskem. 
Kar nekaj pa vas je bilo takih, ki ste dali na razpolago svoje moči in 
talente, predvsem pa čas za pripravo praznovanja božične skrivnosti v 
naši župniji. Hvala Roku Bizantu za postavljanje jaslic. Hvala vsem 
skupinam, ki ste očistile cerkev in okolico. Hvala tudi krasilkama 
Minki in Ireni ter Ireni in Zoranu za zlikane prte. Hvala g. Marjanu 
Bukovšku za uglasitev orgel. Hvala vsem bogoslužnim sodelavcem, 
bralcem, pevcem in ministrantom. Hvala g. diakonu Iztoku in 
duhovniku g. Aleku.  Hvala vam za vse vaše darove, ki ste jih namenili 
v praznične ofre in izrečena voščila. Hvala Žigu Mlinarju in oznanje-
valnemu odseku ŽPS za organizacijo koledovanja. Iskrena hvala vsem 
kolednikom in njihovim spremljevalcem. Iskrena hvala vsem, ki ste 
kolednike lepo sprejeli na vaših domovih, prisluhnili njihovemu 
oznanilu ter jim z darovi pomagali, da bodo razveselili otroke in 


