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„Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje oči so vi-

dele rešitev..“ (Lk 2, 29,30). 

Tako slišimo na praznično svečnico starčka Simeona, ki mu  
srečanje z dojenčkom Jezusom izpolni življenje. 
V naši župniji bodo spet  kateheze. Kaj je že to? Ah, to…  
Ja, hitro je lahko odpraviti s »še eno obremenitvijo«, za katero jaz 
pač nimam časa. Vsak ve zase, vsaj vedel naj bi. Oznanjevanje, torej,  
kateheza, je prvo in najpomembnejše poslanstvo Cerkve.  
Kateheze, ki so po svetu porodile že 20 000 skupnosti, so pred  
devetimi leti podarile skupnost tudi naši župniji. Ta Cerkev v malem,  
kjer se z župnikom ob božji besedi in evharistiji srečujejo mladi in  
starejši, manj ali bolj izobraženi…, skušajo intenzivneje živeti pot  
spreobrnjenja. 
Nežka, kot zdravnica, zelo dobro pozna človeka in njegovo šibkost.  
Sama je po katehezah v naši skupnosti našla mir, pogum in novo  
veselje. Ob napovedi katehez je dejala: »Ne odzvati se na Božjo 
bližino v zakramentih in božji besedi, je skoraj norost«. 
Dnevni dogodki okoli nas in v nas so resna znamenja, ki nas vabijo,  
da preverimo, kateremu bogu služimo. Je to Bog ljubezni ali so to 
nadomestki, ki po navidezni sladkosti vedno znova razočarajo. Za  
pravo odločitev in zvestobo poti, ki vodi v življenje, pa ni dovolj  
enkratna odločitev. 
Skupnost, ki nastane po katehezah, želi slediti zgledu prvih  
krščanskih skupnosti, ki so prekvasile ves svet. Bog ne počiva. 

  

Podružnice 
 
Večkrat so pripovedovali, da so fanta, ki se je prišel že-
nit v sosednjo faro, na nevestinem domu vprašali, ka-
tere podružnice  ima njihova cerkev. Ker jih snubec ni 
znal našteti, se je precej osramotil. Toda doma je bil iz 
šentviške fare, kjer je več kot deset podružničnih cerkva 
in najbrž res ni mogel vedeti za vse. Pa mi, ki imamo 
samo dve? Ali vemo, da sta to Sv. Marjeta v Črnelu in 
Sv. Tomaž v Spodnji Dragi? (Prvič sta obe vasi omenjeni 
v dokumentu iz leta 1250, vendar je to prepis precej 
starejših listin). 
 
 

PRAZNOVANJE SV. JOŽEFINE BAKHITE 
 
 

V soboto, 8. februarja, bomo skupaj z romarji iz 
drugih krajev Slovenije spet zbrani v naši cerkvi na 
praznovanju godu priljubljene in nadvse aktualne 
svetnice sv. Bakhite, katere relikvija se stalno na-
haja v naši kapeli. 
Letošnjo slovesnost bo vodil dr. Jože Andolšek, 
salezijanec, dolgoletni misijonar v Etiopiji, kjer je 
močno začutil vpliv te prve afriške svetnice. Med 
drugim je vodil tudi afriški romarski shod v čast 
sv. Bakhiti. Z veseljem prihaja med nas, da nas 
navduši nad veličino te preproste žene. 
Praznično dopoldne pa bomo zaključili s krajšim 
orgelskim koncertom, ki bo na slovenski        kul-
turni praznik kot balzam za naše duše. 
POTEK PRAZNIKA: 

 9.00 – molitev pred Najsvetejšim; celo dopol-
dne bo tudi priložnost za sv.  spoved 

 10.00 – slovesno bo-
goslužje (več duhov-
nikov) 

 11.00 – orgelski kon-
cert Danijele Slana 

 
 



Smrt Nike Omahen Makić je močno zaznamovala naš čas in prostor. Da v spominu in mislih 
ne bi ostajali le zunanji tragični dogodki, nekaj misli iz homilije na pogrebni sv. maši: 
Zakaj se to dogaja prav Niki in njenim? Zakaj Bog, gospodar življenja, to dopušča?  
Jasnega in lahkega odgovora ni. Mogoče bo pa ta pretresljivi dogodek le prinese kake premike v 
naši družbi. Nič se ne zgodi slučajno, slepa usoda ne obstaja.  

• Če bo prezgodnji odhod mladih življenj vsaj malo pospešil izgradnjo celovitejše urgentne mreže 
prve pomoči v Sloveniji, ki bi ranjenim in ponesrečenim omogočala hitrejšo oskrbo z ustreznim 
osebjem in tehniko; 

• če bomo posamezniki in institucije bolj pozorni na vase zagledane ali vase ujete samotarje, ki si 
domišljajo, da si lahko vzamejo, kar si zahočejo, tudi na silo, tudi z orožjem, ki ga je očitno pre-
lahko dobiti kjer koli in jim bomo uspešneje preprečili takšna grozodejstva;  

• če bomo kot verniki, neglede na obliko veroizpovedi, pomagali tej družbi presegati kulturo 
smrti, ki se kaže v drži posesivnosti in pretirani skrbi za lastno ugodje, ki se hkrati ne meni za 
svobodo drugega, potem bomo zaslutili: žrtev prinaša sadove.  

Gotovo pa bomo prave odgovore dobili šele v večnosti. Sv. Avguštin je za naše življenje uporabil 
prispodobo preproge. Kdor gleda preprogo iz spodnje strani, vidi samo vozle in nesmiselne oblike, 
iz katerih ne moremo razbrati čudovitih umetniških vzorcev, ki so na zgornji strani. Tako moramo 
tudi mi počakati, da bomo lahko nekoč na svoje življenje gledali z druge, večnostne perspektive. 
Ta podoba bo odkrila vse bogastvo in skrivnostnost vzorcev, umetnin, ki naše življenje delajo smi-
selno in dragoceno.  
Sedaj smo tukaj. Žalostni, a tudi v upanju. Hvaležen sem domačim, ki so za danes naročili cvetje 
za našo cerkev. Cvetje, ki s svojo rumeno - belo barvo simbolizira luč, življenje. V današnjem berilu 
smo slišali preroka Izaija, ki je naznanil, da je ljudstvom, ki so prebivali v deželi smrtne sence, zasi-
jala luč. Tudi ko na zemljo pade noč žalosti, obupa, lahko pogledamo kvišku in zagledamo luči 
zvezd, ki so znanilke večnosti, vrednot, ki ne prenehajo.  
Nika je pri krstu prejela pečat večnega življenja in krstno svečo, ki ponazarja Luč -Kristusa. Teh 27 
let zemeljskega življenja, za katera smo ji hvaležni, saj smo Niko doživljali kot svetilko za mnoge, 
je le začetek. Vsak dan življenja na zemlji je lahko že pred-okus tistega, kar nas čaka v nebesih, 
kamor skupaj s svojim angelčkom odhaja draga Nika. Bog ki je ljubezen ima le dobre načrte za 
naše življenje. On želi, da smo srečni celo večnost, da živimo v Njegovi ljubezni zdaj in vedno. 
Morda pa so tistim, ki po naših merilih prezgodaj odhajajo v novo življenje, s tem prihranjene situ-
acije, v katerih se tukaj ne bi najbolje znašli. Mogoče so nam bili dani za to, da tudi mi bolj usme-
rimo pogled v zadnji cilj, v srečo v nebesih, od koder oni molijo za nas. 
 

Ob svetovnem dnevu bolnikov, ki ga obhajamo na god Lurške Matere Božje, 11. februarja: 

 

Mati žalostna, bodi ob vzglavju vseh bolnikov sveta.  

Teh, ki so v tej uri izgubili zavest in umirajo;  

teh, ki so izgubili vsako upanje na ozdravljenje;  

teh, ki vpijejo in jočejo od bolečin; teh, ki se ne morejo zdraviti, ker nimajo denarja;  

teh, ki bi tako silno radi hodili, pa morajo negibno ležati;  

teh, ki cele noči ne morejo zatisniti očesa; teh, ki se morajo odreči najlepšim načrtom za prihodnost;  

teh predvsem, ki ne verujejo v prihodnje življenje; teh, ki se upirajo Bogu in ga preklinjajo;  

teh, ki ne vedo, da je Kristus trpel kot oni. 

Fernand Lelotte 
 

NE 
 

2. 2. GOSPODOVO 

DAROVANJE  
8.00 

10.00 

Franc Sinjur 
Nika Omahen Makić, 7. 
d. 

Darovanje za stroške  

razsvetljave in za sveče 

PO 3. 2. Blaž 18.30 Jože Struna Blagoslov sv. Blaža 

TO 4. 2. Oskar 18.30 Franjo Kolenc 19.30: kateheze za mlade, odrasle 

SR 5. 2. Agata 18.30 Marija Kastelic, 30. d.  

ČE 6. 2. Pavel Miki, jap. m. 18.30 Cirila Groznik 20.00: Biblična skupina 

PE 7. 2. Rihard 18.30 v čast sv. Jožefu PRVI PETEK: BDENJE Z JEZUSOM 

19.30: kateheze za mlade, odrasle 

SO 8. 2. Jožefina Bakhita 9.00 

10.00 

11.00 

molitev pred Najsvetejšim in priložnost za sv. spoved 

pok. Omahnovi (Zaboršt); Janez Omejec; Terezija Hrovat 
orgelski koncert Danijele Slana (cca. pol ure) 

NE 
 

9. 2. 5. NEDELJA 

MED LETOM 

8.00 

10.00 

Alojz Brčan 
živi in pokojni farani 

9.00: Slomškovo Bralno priznanje 

PO 10. 2. Alojzij Stepinac /  srečanje Jožefin 

TO 11. 2. Lurška MB 18.30 za ozdravitev notranjih ran 19.30: kateheze za mlade, odrasle 

SR 12. 2. Evlalija 18.30 Jožefa Sinjur  

ČE 13. 2. Jordan 18.30 pok. Žigčevi 20.00: 2. zakonska skupina 

PE 14. 2. Valentin 18.30 Ciril Groznik 19.30: kateheze za mlade, odrasle 

SO 15. 2. Klavdij 18.30 

skp 

pok. Lampret (Malnarjevi) 
živi in pokojni farani 

 

NE 
 

16. 2. 6. NEDELJA 

MED LETOM 

8.00 

10.00 

Jože Struna 
Alojzija Markovič 

 

PO 17. 2. Silvin /   ZIMSKE POČITNICE   

TO 18. 2. Frančišek Regis 18.30 Jože Tratar 16.45: Sožitje  

19.00: kateheze za mlade, odrasle 

SR 19. 2. Konrad 18.30 Albin in Alojzija Tomšič  

ČE 20. 2. Jancinta, Frančišek 18.30 Milan Zorec 20.00: Biblična skupina 

PE 21. 2.  Peter Damiani 18.30 Vida Hočevar 19.00: kateheze za mlade, odrasle 

SO 22. 2. Sedež ap. Petra 18.30 Nika Omahen Makić, 30.d.  

NE 
 

23. 2. 7. NEDELJA 

MED LETOM 

8.00 

10.00 

Andrej Kokalj 
živi in pokojni farani 

Nabirka 3. nedelje za župnijo 

Cerkev čistijo in krasijo:  15. in 22. februar: Veliko in Malo Črnelo 

                                                29. februar in 7. marec: Ljubljanska cesta - bloki 

Junijsko romanje BISERI JUŽNE ITALIJE, Loreto, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, Bari ter DUBROVNIK in 

MEDŽUGORJE se presenetljivo dobro polni s prijavami. Tisti, ki še zbirate pogum, pohitite, ker je romanje ponujeno 

tudi s strani agencije in se lahko zgodi, da bo kmalu polno. Vseh prijavljenih je že    30. Lahko ga komu tudi podarite 
in mu omogočite lepa doživetja na veliki jadranski romarski poti. Že prijavljeni in novi sporočite v župnišče svoje 

naslove in telefonske št., da vam Aritours pošlje pogodbe in možnost brezobrestnega obročnega odplačevanja. 


