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Četrti korak na poti odpuščanja:
Ozavestim kaj sem z žalitvijo izgubil in za tem žalujem
Ko smo se na dolgi poti odpuščanja pogovorili o svoji rani, postavlja 
četrti korak pred nas nov izziv, da ozavestimo kaj smo z žalitvijo izgubili 
in nato za tem žalujemo. Človeka bolj ranijo lastne razlage nekega 
neprijetnega dogodka, kakor sam dogodek. Če se nekdo obsodi, da je 
edini vzrok neprijetnega dogodka, podcenjuje samega sebe in pade v 
nezmožnost, da bi reagiral, namesto, da bi se opogumil takole: »Naredil 
sem napako, ki je povsem popravljiva.« Dobro je, da pri tem upošteva 
dejstvo, da ni edini kriv za svojo nesrečo, saj so še tudi drugi vključeni v 
preizkušnjo in si reče: »To dejstvo je prehodnega značaja.« 
Samoobtoževanje je na poti odpuščanja vedno ovira, zato avtor knjige 
predlaga tri vaje: 
1. Vprašaj se: Kateri del tebe je najbolj napaden? Kaj si izgubil? 
Katera pričakovanja ali kakšne sanje so ti bile nenadoma uničene? Ko 
si odkril in imenoval svojo izgubo (samospoštovanje, samozaupanje, 
zaupanje drugemu, občudovanje tistih, ki jih imaš rad …), si ozavesti, 
da ni prizadeto vse tvoje bitje, temveč le del tebe in si večkrat ponovi: 
»Ni prizadeto vse moje bitje, temveč je prizadet, npr., samo moj ugled.«
2. Potrebno se je spomniti, da nisi edini odgovoren za boleč dogodek 
ali žalitev.
3. Končno se je pomembno zavedati, da posamezna napaka ni 
nepopravljiva in namesto, da se vznemirjaš z neuspehom, skušaj 
odkriti, kaj vse moreš iz tega potegniti. 
»Iracionalna« blokada v času procesa odpuščanja zelo pogosto prihaja iz 
stare ranjenosti, ki ostaja še vedno živa, čeprav se je niti ne zavedamo, 
zato Jean Monbourquette predlaga, da si vzamemo čas in naredimo v 
takem primeru meditacijo o blokadi, ki ovira odpuščanje. Ponovno se 
postavi v situacijo, ki jo je v tebi ustvarila žalitev in skušaj podoživeti kaj 
se je zgodilo. Skušaj prepoznati in natančno imenovati svojo rano. 
Ostani s čustvi, ki se v tem času pojavijo, potem se vrni v svojo 
preteklost, kakor da obračaš stran za stranjo svojega albuma spominov 
in udomači svojega otroka, se mu približaj in ga vzemi v svoje naročje. 
Če misliš, da je pripravljen, moreš predložiti, da začne odpuščati osebi, 
ki ga je ranila. Drži ga blizu sebe, ga opogumljaj in mu izkaži zaupanje. 
Ko bo pripravljen, bo odpustil. Morda se niti ne zavedaš, da si naredil 
velik korak na poti ozdravljenja in »čustvenega odpuščanja«.

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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»On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje« (Lk 4,30)

Ponedeljek 24. 1. 2022 18.30 + Ivan Dobnikar
Frančišek Saleški, šk.-c. uč.  + Frančišek Jamnik  
Torek 25. 1. 2022 18.30 ++ rajni
Spreobrnjenje ap. Pavla  ++ rajni (J. J.)
Sreda 26. 1. 2022 6.30  + Jože Jarc, obl.
Timotej in Tit, šk. 18.30  + Marija Klopčič, obl. 
Četrtek 27. 1. 2022 18.30 po namenu
Angela Merici, ust. uršulink  + Marija Koder
Petek 28. 1. 2022 (DSO) 10.00 + Milan Puhan, 7. dan
Tomaž Akvinski, c. uč. 18.30 +Marija Jereb, obl.
  za zdravje
Sobota 29. 1. 2022 18.30 + Anton Jaklič in sin Tone
Valerij, šk.  po namenu (A)

Nedelja 30. 1. 2022 7.00 za žive in rajne farane
4. nedelja med letom 9.30 v čast Mariji Pomagaj
Martina, muč.  ++ starši Osovnikar
 18.30 za Karmen in družino
  
 

 
  
 
 

»Ko pa je nehal 
govoriti, je rekel 
Simonu: 
'Odrini na globoko 
in vrzite mreže za 
lov!'« (Lk 5,4)

Ponedeljek 31. 1. 2022  18.30 + Vera Debeljak 
Janez Bosko, ust. salez. 18.30 + Anton Smrekar  
Torek 1. 2. 2022  18.30 +Danica Avguštin
Brigita Irska  ++ starši Zavašnik
Sreda 2. 2. 2022 10.00  + Andrej Kladnik
JEZUSOVO DAROVANJE -  18.30 ++ Rekef
SVEČNICA    
Četrtek 3. 2. 2022 18.30 +Mirjan Kršinar
Blaž, šk. - muč.  +Franc Dobnikar, r. d.
Petek 4. 2. 2022 (DSO) 10.00 ++ rajni
Gilbert, ust. 18.30 za katoliške vrtce
PRVI PETEK  + Jože Kavčič, obl.
Sobota 5. 2. 2022 7.15 fatimska pobožnost
Agata, dev. muč. 8.00 za duhovne poklice
PRVA SOBOTA 18.30 + Janez Žagar, obl.
  + Frančišek Jamnik

Nedelja 6. 2. 2022 7.00 po namenu (G. D.) 

5. nedelja med letom 9.30 za žive in rajne farane 
Pavel Miki, muč.  + Vojko Luštrik
 18.30 + Danica Kopač
  
 

 
  
 
 



Gospodovo darovanje – svečnica
Na praznik se spominjamo, kako sta Marija in Jožef odnesla 
novorojenega sina v tempelj v Jeruzalemu in se zahvalila Bogu. Ko 
jih je videl starček Simeon, je vedel, da je Jezus Odrešenik. Vzel je 
otroka v naročje, se zahvalil Bogu in naznanil, da bo otrok luč 
celotnemu svetu. Podobno je Boga hvalila prerokinja Ana. 
Na svečnico bosta sveti maši ob 10.00 in ob 18.30. Pri jutranji sveti 
maši bodo sodelovali otroci našega vrtca. K večerni maši posebej 
lepo vabim birmance in prvoobhajance ter njihove družine. Prvo sv. 
obhajilo in birma sta zakramenta, ki na poseben način posvečujeta 
naše življenje.

Svečnica – dan posvečenega življenja
Redovnice in redovniki na svečnico praznujejo dan Bogu posvečen-
ega življenja. Prav je, da se ta dan tudi mi Bogu zahvalimo za dar 
redovništva, torej za vse, ki so se zavezali k čistosti, uboštvu in 
pokorščini. Posebej se zahvalimo za naši sestri Meto in Snežno. 

Blagoslov sveč 
V ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje proslavljanje Kristusa, 
ki ga je Simeon v svojem hvalospevu imenoval »luč v razsvetljenje 
poganov«. Na te besede starčka Simeona se naslanja starodavni 
bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč, ki se razvije v procesijo s 
svečami. Pomen tega obreda je jedrnato izražen v tretji prošnji 
blagoslova sveč: »Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuješ 
vsakega človeka, ki pride na ta svet, kakor te luči, z vidnim ognjem 
prižgane, preganjajo nočne temine, tako naj bodo tudi naša srca 
razsvetljena z nevidnim ognjem, to je z lučjo Sv. Duha, in brez 
sleherne grešne slepote, da bomo mogli gledati z očiščenim 
duhovnim očesom, kar ti je všeč in našemu zveličanju v korist, ter da 
bomo tako po temnih nevarnostih tega sveta zaslužili priti k 
neminljivi svetlobi.« Po tem obredu blagoslavljanja sveč nam je 
praznik znan kot svečnica, praznik sveč, praznik luči.
Sveče za blagoslov bodo na voljo v cerkvi, lahko pa jih prinesete s 
seboj.

Sveti Blaž, škof in mučenec
V  četrtek, 3. 2., goduje sv. Blaž, ki je zavetnik zoper bolezni v grlu in 
spada tudi med 14 pomočnikov v sili. Sprva so si verniki na njegov 
god sami pokladali na vrat sveče, blagoslovljene na svečnico. Cerkev 
pa je to kasneje sprejela v cerkveni obrednik. Tako duhovnik na 
Blaževo po maši podeljuje vernikom Blažev blagoslov, »Blažev 
žegen«, in jim ob tem podrži dvoje prekrižanih sveč pri vratu ter 
moli molitev. Kdor bo želel, bo lahko po maši prejel blagoslov sv. 
Blaža.

Biblična skupina
V četrtek, 3. 2., bo po večerni sv. maši v Marijini učilnici v pastoral-
nem domu srečanje biblične skupine. Lepo vabljeni.

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 in v torek, 25. 1., od 17.00 do 18.00. Poslušalci in bralci 
Besede dobrodošli v župnijski cerkvi. 

Srečanje izrednih delilcev obhajila
»Vsemogočni Bog, vir vse milosti in blagoslova, naj te blagoslovi za 
službo izrednega delivca svetega obhajila. Ko boš bolnikom zvesto 
delil kruh življenja, naj te moč tega zakramenta okrepi, da boš vreden 
priti na nebeško gostijo.« Z namenom poglobiti zavest o službi 
izrednega delivca obhajila bomo imeli v ponedeljek, 24. 1., ob 
20.00 v pisarni župnišča srečanje izrednih delivcev obhajila.

Šola adoracije
Lepo vabljeni v šolo tihega češčenja Najsvetejšega v cerkev. Šola bo 
v torek, 25. 1. in 1. 2. 

Biblična šola
V sredo, 26. 1., ob 17.00 bo četrto srečanje biblične šole, tokrat v 
dvorani Valentina Oblaka in preko spletne aplikacije Zoom. Dobro-
došli.

Karitas delitev hrane
V sredo, 26. 1., od 17.00 do 18.15 bodo sodelavci Karitas v svojih 
prostorih pod cerkvijo delili higienske potrebščine in hrano.

Birmanski vikend
Od petka, 28. 1., pa do nedelje, 30.  1., bi morali imeti naši birmanci 
duhovne vaje v pripravi na sv. birmo. A zaradi neugodnih razmer 
bomo duhovne vaje izpeljali v obliki treh birmanskih sobot: 29. 1., 
12. 2. in 12. 3. Vsakič se bomo dobili v cerkvi ob 15.30. Prisluhnili 
bomo predstavitvi enega od darov Svetega Duha in gostom, ki bodo 
pričevali, kako živijo iz teh darov. Birmanske duhovne vaje so 
pomembne, ne gre samo za vsebino, gre tudi za to, da smo skupaj, 
da so birmanci skupaj, da se med njimi gradi občestvo – lepo je biti 
skupaj. Za to bodo letošnji birmanci 
prikrajšani, zato vas že sedaj vabim, da bi jim to omogočili z 
letošnjim romanjem na Mladifest v Medžugorje. Če razmišljate o 
lepem in koristnem birmanskem darilu, je to nekaj najboljšega. Na 
Mladifest bomo poromali od 1. do 5. avgusta. 

Katehetski sestanek
V ponedeljek, 31. 1., bo dopoldne ob 8.15 katehetski sestanek v avli 
pastoralnega doma. 

Čiščenje cerkve:

29. 1. – 3. skupina (vodja: Stanka Kozel)
5. 2. – ministranti (vodja: Filip Smrekar)

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 februarju bo 20. 2.
 Priprava na krst bo v četrtek, 17. 2., 

ob 19.30 v cerkvi. 
Dobrodošle predhodne prijave.

sprehodil po prostorih počiščenega doma. Oče tudi ne bo zadovoljen, 
da bodo radiatorji do konca prižgani v praznih sobah. Ne bo vesel, da 
bo on moral vedno za nekom ugašati luči v kopalnici in stranišču. 
Glejte, vse to se dogaja v našem pastoralnem domu. 2-krat v tednu 
ga temeljito očistimo (sreda, petek – za to se porabi 3 polne ure) in 
večkrat se zgodi, da je še isti večer vse, kot ga ne bi čistili. Večkrat 
zvečer ugašam luči in radiatorje. Ko sem iskal ljudi, da bi bili 
nekakšni »varuhi« našega doma, da bi skrbeli za dnevno urejenost in 
nego, ne v smislu čiščenja, ampak rahlega vzdrževanja minimalnega 
reda (smeti v smetnjaku in ne poleg), teh ljudi nisem dobil. Naj naš 
dom postane res dom, naj bo hiša, za katero vsi skrbimo in jo imamo 
radi, ker je naša, ker ste zanjo veliko darovali, mnogi žrtvovali skupaj 
z župnikom, ki je dom gradil.

Napovedni koledar

7. 2. – tajništvo ŽPS
8. 2. – kulturni praznik, srečanje skupine SBP
9. 2. – srečanje Karitas – občni zbor
12. 2. – prva sveta spoved za prvoobhajance
13. 2. – dan odprtih vrat Rahelinega vrtca za župnijo
14. 2. – seja ŽPS
17. 2. – priprava na krst
20. 2. – krstna nedelja

Prvi petek
Petek, 4. 2., je prvi v februarju. Ta dan bom obiskoval bolne in 
onemogle po domovih. Če bi še kdo, poleg tistih, ki jih že redno 
obiskujem, želel obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Vabim vas torej k 
obhajanju prvega petka – sveta spoved, pobožnost križevega pota, 
obisk svete maše, pri kateri poskušam čim bolj dejavno sodelovati, 
in prejem zadostilnega svetega obhajila. Na prvi petek več molimo 
in z dobrimi deli ter premagovanji zadoščujemo za vse, ki ne 
verujejo, ne molijo, ne ljubijo in ne upajo. Po večerni sveti maši bo 
molitvena ura za posvečene Jezusovemu srcu v cerkvi. Med 
molitveno uro bo priložnost za sv. spoved. Ob 21.00 bo molitvena 
ura za duhovnike v kapeli, ob 21.45 bo molitev za družine, nato bo 
sledilo tiho češčenje Najsvetejšega do 23.00. 
Vabim vas k češčenju Najsvetejšega. Obisk pri češčenju Najsvete-
jšega na prve petke se je zelo zmanjšal. Rad bi verjel, da častite 
Jezusa v Najsvetejšem zakramentu drugje, pa to težko verjamem. 
Če ga ne častite drugje, ga torej nikjer. In to je zastrašujoče za 
prihodnost naše župnije. Pred Najsvetejšim ni zakoncev srednjih let, 
ni mladih, ni otrok. Nekaj babic in dedkov. Res vas vabim, da 
vztrajamo pred Jezusom vsak s svojim življenjem, v srcu pa z vsemi, 
ki jih imam rad in me zanje skrbi. Naj nas k temu spodbudi izkustvo 
Elizabete Svete Trojice: »Božanske so ure, ki jih preživimo v tem 
majhnem kotičku nebes, kjer imamo videnje v snovi pod ponižno 
hostijo samega Boga. Prav istega blaženi zrejo v vsej jasnosti, mi pa 
ga častimo v veri.«

Prva sobota, fatimska pobožnost
Sobota, 5. 2., je prva v februarju in je posvečena češčenju 
brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 molitev 
rožnega venca na fatimski način, sledila bo sv. maša. Lepo vabljeni.

Srečanje ministrantov
V soboto, 5. 2., ob 8.00 bo srečanje za ministrante. Dobimo se pri sv. 
maši. Tema srečanja bo ministriranje v svetem velikonočnem 
tridnevju. Prosim za zanesljivo udeležbo. Ministranti, ki se srečanja 
ne bi mogli udeležiti, prosim, da mi to sporočijo. Dosedanji in novi 
ministranti lepo vabljeni.

Opažanje
Že nekaj časa opažam, kako slabi občutek pripadnosti in ljubezni do 
našega pastoralnega doma. Brez občutka »to je moj dom«, »rad ga 
imam« se bo dom spremenil v stavbo, ki jo samo izrabljam v lastne 
namene in za svoje interesne dejavnosti, pa čeprav v okviru župnijs-
kega pastoralnega življenja. Pastoralni dom mora biti dom. Ampak 
dom zgradijo odnosi, ne evri. Dom gradi naša občutljivost do 
drugega, tako kot je to doma v družini. Da je doma lepo vsem članom 
družine, moramo biti občutljivi drug do drugega. Če mama pospravi 
hišo z zadnjimi močmi, ki jih ima po vsem, kar je že naredila, potem 
bo zelo nezadovoljna, da se bo nekdo s čevlji polnimi soli in blata 


