
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesec svečan je zaznamovan s svečnico, pri nas z godom sv. Jožefine Bakhite, s svetovnim 

dnevom bolnikov in nenazadnje z zimskimi počitnicami, ki jih nekateri za ogrevanje 

doživljajo že v teh dneh, ko v ponedeljek, pred kulturnim praznikom ni pouka in bo nastal 

4-dnevni »fraj-paket«. V župniji bomo poskušali v tem mesecu čim bolje izpeljati naša 

srečanja in bogoslužja. Hvala Bogu kaže, da epidemija vendarle pojenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sv. Bakhita je bila znana po svojem nežnem smehljaju. Čeprav jo je pot vodila skozi 

bolečino, ni dovolila, da bi ji njeni križi zagrenili življenje. Ob spoznanju, da je Božja hčerka 

je združila svojo bolečino s trpljenjem Jezusovega križa, ki jo je naučil ljubezni do vseh, tudi 

sovražnikov. 

Kljub vsemu trpljenju je povzela svoje življenje z besedami: »Vem, da sem ljubljena in ne 

glede na to, kaj se mi zgodi, čaka me Njegova ljubezen. Torej je moje življenje dobro.«  

Sveta Jožefina Bakhita, prosi za nas!  

  Kot si ti našla pot iz suženjstva, privedi še nas iz naših oblik sodobnega suženjstva! 

LETNIK XXXII št. 2. 

7. do 27. februar 

2022 

V torek, 8. februarja, 2022, na 

god sv. Jožefine Bakhite, bo v 

naši cerkvi  

o ob 9. uri molitev za spravo in 

mir v naših srcih in v našem 

narodu 

o ob 10. uri sv. maša, ki jo bo 

daroval naš rojak g. Primož 

Meglič (na koncu bo 

blagoslov z relikvijo 

svetnice). 

 

 



 

 Premagajmo  

nadlogo klerikalizma.  

Cerkev je Kristusovo  

telo, polno različnih  

karizem, v kateri ima  

vsak član edinstveno  

vlogo. Vsi smo med  

seboj odvisni in si  

delimo enako dosto- 

janstvo znotraj svetega  

Božjega ljudstva. Po  

Kristusovi podobi je  

resnična moč v služenju.  

Sinodalnost pastirje poziva, naj pozorno prisluhnejo čredi, ki jim je zaupana, laike pa, 

naj brez zadržkov in iskreno izrazijo stališča. Vsi poslušajo drug drugega iz ljubezni, v 

duhu občestva in našega skupnega poslanstva. Tako se bo moč Svetega Duha kazala 

na različne načine v celotnem Božjem ljudstvu in po njem. 

 Rešimo se virusa samozadostnosti. Vsi smo na istem čolnu. Skupaj 

sestavljamo Kristusovo telo. Če opustimo privid samozadostnosti, se lahko učimo 

drug od drugega, hodimo skupaj in služimo drug drugemu. Lahko gradimo mostove 

onkraj zidov, ki nam včasih grozijo z ločitvami – zidov starosti, spola, bogastva, 

različnih sposobnosti, stopnje izobrazbe itd. 
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Iz evangelija 5. nedelje med 

letom, 6. februarja 2022: 
 

Tedaj je Jezus rekel Simonu:  

»Ne boj se! Odslej boš lovil 

ljudi.« (prim. Lk 5,10) 
 

V Svetem pismu je menda 366-krat 

napisano naročilo: »Ne boj se! Ne 

boj se!« To je tolikokrat, kolikor je 

dni v (prestopnem) letu. Torej nam 

Bog pravi, da se nam niti en dan v 

letu ni treba ničesar bati. Tudi lastne 

grešnosti ne, če le zmoremo toliko 

moči, da jo priznamo.  

 

Iskrica ob »Valentinovem«: 

 

Ljubezen – čarobna in dvoumna beseda 

Nobenega dvoma ni: temeljni kamen, na 

katerem je zgrajen zakon, je ljubezen.  

A ker je ljubezen najbolj uporabljana beseda v 

slovarju, so  ji v stoletjih pripisali najrazličnejše in 

nenavadne pomene. Med drugim so jo razlagali 

kot čustvo, energijo, vibracijo, strast, ideal … 

Tega, kar živimo, ne moremo opredeliti. 

Ima tisoč pomenov, obleče se v tisoče barv, 

zmede nas kot uganka, očara kot zapeljiva 

morska deklica. 

Ignacio Larrañaga 

 



 

 

 

 

 

 
 

☺ Odprto okno. Zdravnik vpraša Petra: »Ste se ravnali po mojem nasvetu in spali pri 

odprtem oknu?« – »Ja!« – »In je vaša astma izginila?« – »Astma ni izginila, so pa zato 

moja ura, moj mobi in moja denarnica!« 
 

☺ Obilen zajtrk. Očesni zdravnik pravi Francetu: »Danes ste pa imeli obilen zajtrk z 
zelenjavnim sokom, kavo, mehko kuhanimi jajci, klobaso in kruhom!« – »Kako lahko 
vse to vidite iz mojih oči?« – »Iz vaših oči ne,« odgovori zdravnik, »pač pa z vaše 
kravate!« 

PO 7. 2. Rozalija 18.30 Angela Černivec  

TO 8. 2. Jožefina Bakhita 10.00 Todor Toščić 
Alojzija Ogrin 

 

SR 9. 2. Apolonija 18.30 Vera Skubic  

ČE 10. 2. Alojzij Stepinac 18.30 Karolina Janežič 20.00: Biblična skupina 

PE 11. 2. Lurška Mati božja 
SVETOVNI DAN BOLNIKOV 

18.30 Jožef Kastelic 19.00: Župnijska karitas 
19.30: Mlajša zakonska skupina 

SO 12. 2. Feliks 18.30 Janez Kastelic, M. Češnice  

NE 13. 2. 6. nedelja med letom 

 

8.00 

10.00 
živi in pokojni farani 
Rafael Jaklič 

 

PO 14. 2. Valentin /  20.00: Jožefine 

TO 15. 2. Klavdij 18.30 Kristina Omahen, 30. dan 19.00: Komisija za oznanjevanje 

SR 16. 2. Julijana 18.30 Angela Zupančič 19.00: Komisija za bogoslužje 

ČE 17. 2. Silvin 18.30 pok. Hernec 19.15: Starši birmancev (7. in 8. r.) 

20.00: 1. zakonska skupina 

PE 18. 2. Frančišek Legis Clet 18.30 Ciril Maver (LC)  

SO 19. 2. Konrad 18.30 Albin in Alojzija Tomšič  

NE 
 

20. 2. 7. nedelja med letom 

  

8.00 

10.00 
Milan Zorec 
Bojan Zupančič 

 

PO 21. 2. Peter Damiani / živi in pokojni farani zimske počitnice 

TO 22. 2. Sedež apostola Petra 18.30 Nika Omahen Makić  

SR 23. 2.  Polikarp 18.30 Vida Hočevar  

ČE 24. 2. Matija 18.30 Janez Strmole 20.00: Biblična skupina 

PE 25. 2. Nestor 18.30 Marija Kralj  

SO 26. 2. Aleksander (Branko) 18.30 

skp 
Savo Brčan 
živi in pokojni farani 

 

NE 
 

27. 2. 8. nedelja med letom 

 

8.00 

10.00 
Tončka Ilar 
Stanislav Škufca 

 

Čiščenje cerkve in pastoralnih prostorov:  

• 12. in 19. februar: Ulica Cankarjeve brigade 
• 26. februar in 5. marec: Cesta II. grupe odredov, Ulica Ferda Vesela 

Starši, ne naveličajte se učiti in svariti svoje otroke, moliti zanje! Dokler je drevo še 

mlado, se lahko zravna, staro se zlomi! 
bl. Anton Martin Slomšek 

 
 

 

 



Klešče sv. Apolonije 
 

V našem otroštvu nismo hodili k 
zobozdravnikom. Če se je zob 
majal, smo ga izpulili s pomočjo 
sukanca; če je bil piškav, je bilo pač 
treba potrpeti. Starši so nas tolažili, 
naj se priporočimo sv. Apoloniji, ki 
je zavetnica za zobobol. V cerkvici v 
Malem Črnelu stoji njen kip na 
desni strani v glavnem oltarju. V 
eni roki ima palmovo vejo – znak 
mučeništva, saj so ji s kamni izbili 
zobe, ker se ni hotela odpovedati 
krščanski veri. V drugi roki drži 
velikanske črne klešče, v katerih tiči 
izruvan zob. Nas je bilo strah že ob 
pogledu na te klešče, kaj šele, da bi 
molili, naj nam svetnica pomaga z 
njimi. So nas pa naše mame 
pokrižale in vzdihnile: «Sveta 
Polona, usmili se!« ali pa:« Sv. 
Polona, pomagaj!« 
                                       Valči 

 

Devica Apolonija je živela v prvi polovici 3. stoletja v Aleksandriji. Najbrž je delovala kot 
diakonisa, kot moremo sklepati iz pisma o preganjanju kristjanov v Aleksandriji, ki ga je 
od tam poslal škof Dionizij v Antiohijo. V pismu škof poroča o mučeniški smrti mnogih 
aleksandrijskih kristjanov, med katerimi je bila tudi Apolonija. To preganjanje je tudi 
grozljiva slika o tem, kako ljudje izgubijo razsodnost in podivjajo. Razvnete poganske 
množice so s svojo podžgano praznovernostjo najprej zgrabile nekega starčka in ga z 
raznimi mukami silile, naj govori brezbožne besede. Ko tega ni hotel, so ga odvlekli v 
predmestje in ga pobili s kamenjem. Enako so storili z neko verno ženo Kvinto. Potem so 
navalili na hiše vernikov. Kogar je kdo poznal v soseščini, da je kristjan, so ga napadli, 
odgnali, oropali: kar je bilo dragocenejšega, so si prilastili, drugo pa so razmetali in na 
ulicah zažgali.  Takrat so, beremo v tem poročilu, zgrabili tudi vsega občudovanja vredno 
starejšo devico Apolonijo in ji z udarci po  
čeljustih izbili vse zobe. Pred mestom 
so naložili grmado in ji pretili, da jo živo 
sežgejo, če ne bo za njimi ponovila 
brezbožnih besed. Ko si je izprosila 
trenutek in so jo izpustili iz rok, je sama 
urno skočila v ogenj in zgorela. 

Papežev molitveni namen za februar 2022 


