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Ne več sužnji, ampak bratje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanica papeža Frančiška za 

leto 2015 nosi gornji naslov. V njej 

sveti oče govori o svetopisemskih 

temeljih bratstva: ko je Filemonov su-

ženj postal kristjan, je postal njegov 

brat. Človek je z grehom ta Božji načrt 

pokvaril, a v Jezusu Kristusu so odno-

si spet ozdravljeni. 

Vendar še danes obstaja suženj-

stvo, »še danes so milijoni ljudi – o-

trok, moških in žensk vseh starosti – 

prikrajšani za svobodo in prisiljeni ži-

veti v razmerah, primerljivih s suženj-

stvom«. 

Papež omenja delavce in delavke, 

tudi mladoletne, zasužnjene na različ-

nih področjih, od gospodinjskega do 

kmečkega dela in od rokodelske 

industrije do rudarstva. 

Papež govori o osebah, prisiljenih 

v prostitucijo, med katerimi je mnogo 

mladoletnih, ter ženskah in moških, 

ki so spolni sužnji, ženskah, prisilje-

nih v poroko ali prodanih v zakon. In 

še o mnogih drugih oblikah sodob-

nega suženjstva. 

Čisto konkretno: tudi v vsakda-

njem življenju se moramo odločiti 

glede nakupa izdelkov, ki bi po vsej 

verjetnosti lahko bili narejeni z 

izkoriščanjem drugih oseb.  

In poudarja: »Priznati moramo, da 

smo pred mednarodnim pojavom, ki 

presega pristojnosti ene same skup-

nosti ali naroda. Da bi ga obvladali, je 

potrebna mobilizacija v razsežnostih, 

ki so primerljive razsežnostim pojava 

samega.« 



 

Kronika za leto 2014 
 

 

 

 

 

Nihče ne more prešteti, koliko de-

janj ljubezni je bilo narejenih v prete-

klem letu, iz številk ne moremo na-

tančno povedati, ali smo napredovali 

ali nazadovali. Pa vendar ... 

Krsti – Lani je bilo pri nas krščenih 

10 otrok: dva sta bila iz cerkvenega 

zakona, dva iz civilnega, šest pa je 

nezakonskih. Poleg tega so bili trije 

naši otroci krščeni v drugi župniji. 

Vidimo, kako potrebno je, da 

osebno in skupno molimo za vero 

mladih ljudi. Če bodo namreč imeli 

globoko vero, bodo sami začutili, da 

morajo svojo zvezo urediti tudi pred 

Bogom. 

Poroke – Pri nas sta se poročila 2 

para, druga dva pa sta se pri nas pri-

pravljala, poročila pa drugje. 

Vsaka poroka je res posebno slav-

je, ki dvigne vse navzoče, saj začuti-

mo, da se dogaja nekaj velikega, veli-

častnega.  

Pogrebi – Cerkveno smo pokopali 

9 faranov: štirje so bili prevideni 

(pomeni, da so prejeli zakramente: 

spoved, obhajilo in maziljenje), trije 

so redno hodili k zakramentom, dva 

pa sta bila neprevidena. 

V zadnji letih je videti, da je tudi 

cerkvenih pogrebov manj. To pomeni, 

da se pri mnogih pretrga še zadnja 

nitka vere, ki jih povezuje z obče-

stvom Cerkve. Kaj lahko storimo? 

Najprej smo povabljeni, da poglobimo 

molitev, potem pa tudi, da postane-

mo pogumnejši in si upamo o veri 

pričevati vsak v svojem okolju – da 

gremo na obrobje, kakor nas spodbu-

ja papež Frančišek ... 

Obhajila – V letu 2014 smo pri 

nas razdelili 23.400 obhajil. 

Pri prejemanju obhajila moramo 

biti zelo pozorni na to, da se prej pri-

pravimo, po obhajilu pa za ta veliki 

dar zahvalimo. Če namreč po obhajilu 

ne molimo, Jezus ne more delovati. 

Tako pravi veliki častilec Jezusa v 

evharistiji sv. Peter Julijan Eymard: če 

bi morali izbirati med molitvijo ali 

obhajilom, bi morali izbrati molitev. 

Če namreč prejmemo Jezusa in ne 

molimo, pride v nas kakor v nekak-

šnem ovoju in ne more delovati, ne 

more vplivati na naše življenje. 

Verouk – K verouku hodi letos 21 

otrok: šest jih je pri katehezi Dobrega 

pastirja, šest v tretjem razredu, šest v 

4. in 5. razredu, trije pa se pripravlja-

jo na birmo. Ta bo v jeseni, 18. okto-

bra.  

Župnijski svet – Sejo imamo vsak 

mesec in pregledujemo dogodke v 

župniji ter jih načrtujemo. V postu pa 

sedanjemu ŽPS-ju poteče mandat, 

zato bomo volili novega.  

Zakonska skupina – V njej se nas 

srečuje pet parov. Najbolj opazno je 

njihova navzočnost pri nedeljski deve-

ti maši, ko starši (seveda so navzoči 

tudi drugi, poseben pečat dajo sestre) 

berejo berila, otroci ministrirajo, vsi 

pa pojejo in tako prispevajo, da je 

bogoslužje bolj doživeto, da se nas 

bolj dotakne. 

Župnijska karitas – Naše tri sode-

lavke vsak teden ob torkih zvesto de-

žurajo in sprejemajo prošnje za po-

moč, predvsem pri plačevanju polož-

nic v tistih družinah in pri posamez-

nikih, ki imajo premajhne dohodke. 

Kolikor se zbere v nabiralniku, toliko 

lahko pomagamo. Bog povrni vsem 

vse, kar naredite za Jezusa v revnih.  



 

Decembrska praznovanja med nami 
 

 

 

 

 

 

 

Adventna delavnica, na kateri 

izdelujemo adventne venčke, je pri 

nas že kar tradicija. Tokrat smo se 

zbrali v petek, 28. decembra, zvečer 

in morda je prav tak termin 

pripomogel k temu, da se je 

delavnice udeležilo veliko družin, 

predvsem tistih novih, ki so se letos 

vključile v našo veroučno šolo.  

Skupaj smo najprej obnovili 

pomen adventa in adventnega 

venčka ter z molitvijo in pesmijo 

prosili Gospoda, da bi nam dal odprta 

srca za njegov prihod.  

Potem pa so si bolj ali manj 

spretne roke in ročice porazdelile 

delo glede na njihove zmožnosti: 

rezanje smrekovih vejic, upogibanje 

leskovih vej za obod, navijanje 

smrečja, krašenje in natikanje sveč. 

Lepi venčki so nastali, predvsem pa 

so bili venčki naši, prežeti s trudom, 

prijetnim razpoloženjem in prija-

teljskim klepetom. Z željo, da bi 

adventni čas, ob gorečih svečah na 

adventnem vencu in v naših srcih 

preživeli v veselem pričakovanju, je v 

nedeljo venčke župnik še blagoslovil, 

vsi skupaj pa smo zapeli: »Vi, oblaki, 

ga rosite, ali zemlja naj ga da!« 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Letos smo svetega Miklavža v naši 

župniji pričakali prav na predvečer 

njegovega godu.  

 

Mladi, ki se pripravljajo na birmo, 

in tisti po njej so združili svoje moči in 

pripravili poučno in zanimivo igrico: 

sprva so starejšo in onemoglo ženo 

zasramovali, potem pa se jim je v 

srcu prebudila vest in so v njej 

spoznali svojega bližnjega. To se 

dogaja vsakemu od nas, četudi gre 

lahko le za drobno misel obsodbe ali 

nevoščljivosti, je to priložnost, da se 

odločimo za čisto vest.  

 

 

Poleg miklavževih daril, ki so jih 

bili otroci veseli, pa smo letos ob tej 

priložnosti postavili v ospredje tudi 

uboge - ljudi, ki imajo premalo gmo-

tnih dobrin. Tako smo zanje zbrali kar 

nekaj živil in jih z njimi ob prazniku 

dobrote tudi obdarili. Prav to je 

namreč temeljno sporočilo našega 

dobrotnika: naučiti se dajati drugim. 

V božični devetdnevnici smo se ob 

večerih zbirali ob Mariji. Čas, ko zunaj 

večji del dneva prevladuje tema, nas 

vabi, da zagledamo drugo, tisto pravo 

Luč, ki nas razsvetljuje od znotraj. 

Zato tudi svečke, ki jih nosimo v 

procesiji, na nas delujejo privlačno, v 

nas budijo veselje in upanje. Otroci so 

letos vsak večer pobarvali en element 

ali eno figurico jaslic in tako imeli na 

sveti večer celotno sliko božične 

zgodbe. Zvezdice na smrečici v cerkvi 

pa so bile znamenje, pa tudi 

spodbuda za njihova dobra dela.  

 

 
 

 

Na sveti večer smo se zbrali pri 

družinski polnočnici, h kateri zadnja 

leta prihaja veliko mladih družin, saj 

le tako lahko v miru skupaj preživijo 

tudi družinski del tega posebnega 

večera.  

 



 

Otroci in starši so združili svoje moči in za začetek pripravili krajši program. 

Deklice, ki so bile oblečene v angelčke, so vsem oznanile sporočilo in povabilo 

božiča: »Deček je rojen v Betlehemu, veselí se Jeruzalem, aleluja! Veselega 

srca častimo novorojenega Kristusa z novo pesmijo!«  

 

To angelsko petje pa je prebudilo tudi dečke    pastirje, ki so videli angele, 

se čudili njihovemu sporočilu in se z Betlehemskih poljan podali na pot. 

Ugotovili so: »Konec koncev obleka sploh ni najpomembnejša. 

Najpomembnejša so naša srca!« To bi se veljalo zapomniti tudi nam ... 

 
 

Pri polnočnici je sodeloval žup-

nijski zbor in veseli smo bili, da smo 

lahko slišali naše, sedaj tako blago in 

čisto   zveneče   orgle.   Poleg   mladih  

umetnikov:   inštrumentalistov  in  so- 

 

listk, ki so z vrhunskim petjem in 

igranjem obogatili program, tako pred 

polnočnico kot pred božično večerno 

mašo, pa nas je na božič zvečer s 

svojim igranjem razveselil tudi 

godalni orkester Camerata medica.  
 

 

 

 

 

 

 

Naj Sveti Duh danes razsvetli naša 
srca, da bomo v Detetu Jezusu, 
rojenem v Betlehemu iz Device 
Marije, lahko prepoznali zveliča-
nje, ki je dano od Boga vsakemu od 
nas, vsakemu človeku in vsem 
ljudstvom zemlje.  

(Papež Frančišek, božič 2014) 

 



 

Petnajst bolezni vsakega kristjana ... 
 

 

 

 

 

 

Papež Frančišek je 21. decembra 

sprejel člane rimske kurije in jim 

voščil za božične praznike. Ob tem je 

svoje sodelavce pozval, naj si v 

pripravi na spoved pred božičem 

izprašajo vest o 15-ih sodobnih 

boleznih, od prevzetnosti, grabežlji-

vosti po denarju in moči do terorizma 

opravljanja. Vse te “kurijske bolezni 

in skušnjave” je v podrobnostih raz-

ložil in poudaril, da ne zadevajo samo 

rimske kurije, ampak tudi župnijsko 

skupnost, cerkveno gibanje oziroma 

vsakega kristjana. 

Papež Frančišek je 15 bolezni 

naštel tudi iz drže ljudi v okolju, kjer 

živi že skoraj 21 mesecev. Poudaril 

je, da član kurije, ki se ne hrani z 

osebnim odnosom s Kristusom, 

postane birokrat. »Kurija je poklicana, 

da postane boljša in raste v občestvu, 

svetosti in modrosti, da bo v polnosti 

uresničevala svoje poslanstvo. Ven-

dar pa je tudi ona, kot vsako telo, tudi 

človeško, izpostavljena boleznim. In 

tu bi rad izpostavil nekaj teh možnih 

bolezni – kurijskih bolezni,« je dejal 

papež. 

Kot prvo bolezen je izpostavil 

bolezen počutiti se nesmrtnega ali 

nepogrešljivega. A Franči-

šek pojasnjuje, da nam že 

en sam obisk na poko-

pališču lahko pomaga vi-

deti imena številnih ljudi, 

ki so morda mislili, da so 

nesmrtni, imuni in nepo-

grešljivi. 

Naslednja bolezen je 

pretirana delavnost. Že 

Jezus je svoje učence po-

zval k počitku, saj opušča-

nje tega vodi v stres in nemir. 

Bolezen umske in duhovne oka-

menelosti je bolezen tistih, ki so po-

stali izurjeni stroji, ne pa Božji ljudje, 

saj ne znajo jokati ali se veseliti z 

drugimi. 

Bolezen pretiranega načrtovanja 

poskuša usmerjati svobodo Svetega 

Duha. 

Bolezen slabega koordiniranja 

nastane med člani, ki niso v obče-

stvu, kot orkester, ki proizvaja hrušč, 

ker člani ne sodelujejo in ne živijo 

občestvenega in ekipnega duha. 

Duhovna Alzheimerjeva bolezen je 

prizadela tiste, ki so izgubili spomin 

na svoje srečanje z Gospodom in 

tiste, ki so odvisni od lastnih strasti, 

kapric ali obsedenosti. 

Bolezen tekmovanja in prevzet-

nosti nas vodi v lažne ljudi, katerih zu-

nanji videz in znamenja odlikovanj po-

stanejo prvi cilj življenja. 

Bolezen bivanjske shizofrenije 

prizadene tiste, ki opustijo pastoralno 

službo in se omejijo na birokratske 

dejavnosti in tako izgubijo stik z 

resničnostjo, s konkretnimi ljudmi. 

Tako ustvarijo svoj lasten vzporeden 

svet, kjer na stran postavijo vse, kar 



 

strogo učijo druge, sami pa živijo skri-

to in pogosto razuzdano življenje. 

Frančišek je doslej že večkrat opo-

zoril tudi na bolezen govoric in 

opravljanja. »Bratje, varujmo se tero-

rizma opravljanja!« je opozoril sveti 

oče in nato opisal bolezen poveličeva-

nja šefov, ki jo najdemo pri žrtvah 

karierizma in oportunizma, ki mislijo 

le na to, kar morajo doseči, ne pa na 

to, kar bi morali dati. Take ljudi poga-

nja le lastna usodna sebičnost. Lahko 

pa prizadene tudi nadrejene, ko si 

hočejo zagotoviti zvestobo in psiholo-

ško odvisnost svojih podrejenih. 

Bolezen brezbrižnosti do drugih 

ima različne obraze, tudi to, da na 

primer večji strokovnjak ne deli 

svojega znanja z manj izkušenimi ali 

da si vesel, ko drugi pade. 

 

Bolezen pogrebnega obraza je 

prisotna predvsem pri tistih, ki druge 

obravnavajo trdo in arogantno. Apo-

stol mora biti po papeževih besedah 

prijazna, vedra, navdušena in vesela 

oseba. »Kako dobro nam dene 

količina zdravega humorja.« 

Bolezen kopičenja se pokaže pred-

vsem pri ljudeh, ki skušajo zapolniti 

bivanjsko praznino s kopičenjem ma-

terialnih stvari. 

Bolezen zaprtega kroga se pokaže, 

ko pripadnost skupinici postaja moč-

nejša kot pripadnost Telesu oziroma 

Kristusu. 

Kot zadnjo papež omenja bolezen 

posvetne koristi ali razkazovanja – 

gre za bolezen ljudi, ki poskušajo 

povečati svojo moč in v ta namen so 

sposobni obrekovati, črniti in diskre-

ditirati druge, celo v medijih – vse z 

namenom, da bi se pokazali za bolj 

sposobne od drugih. 

Papež Frančišek je svoj dolgi govor 

sklenil z mislijo, ki jo je nekoč prebral: 

Duhovniki so kot letala. Novica so 

samo takrat, ko strmoglavijo, vendar 

pa so številni, ki letijo. Številni 

kritizirajo, malo pa jih moli zanje. Ta 

misel je po njegovih besedah zelo 

resnična, saj opisuje pomembnost in 

kočljivost njihove duhovniške službe 

in koliko slabega lahko celotnemu 

telesu Cerkve povzroči en sam duhov-

nik, ki pade. 

 
 

 

 

Ekumensko srečanje 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Vsako leto v januarju je v naši 

cerkvi ekumensko srečanje predstav-

nikov različnih Cerkva.  

Letos se nam obeta bogato 

srečanje: udeležbo je že potrdil lju-

bljanski nadškof Stanislav Zore, pova-

bljen pa je tudi evangeličanski škof 

Geza Filo. Morda pa prideta celo dva 

pravoslavna škofa: metropolit Porfirij 

iz Zagreba in makedonski pravoslavni 

metropolit. Še čakamo na odgovor, ali 

bosta mogla priti. 

Srečanje bo letos v sredo, 21. 

januarja. Pri maši bo sodeloval pevski 

zbor, ki ga sestavljajo člani Marijinega 

dela, in verjetno tudi zbor bogoslov-

cev. Po pričevanjih pa se bomo kakor 

vsako leto preselili v samostansko 

dvorano. 

To srečanje je namenjeno ne 

samo duhovnikom, ampak vsemu 

Božjemu ljudstvu. Če poznate koga iz 

pravoslavne ali evangeličanske skup-

nosti, ga povabite ... 



 

Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17. 

Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30. 
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Koledar za januar 2015 

 

Januar – mesec verskega tiska 

  1. 1., četrtek, slovesni praznik Marija, Božja Mati; svete maše kakor ob 

nedeljah, ob 17.25 rožni venec za mir; 

  4. 1., nedelja, pri večerni maši bo sodeloval Zagorski oktet in po njej zapel še 

nekaj pesmi; 

  6. 1., torek, slovesni praznik Gospodovo razglašenje – sveti trije Kralji, sveta 

maša dopoldne ob 10.00; otroci bodo k večerni maši prinesli adventne 

prihranke za revne otroke, če jih še niso na božič; 

  7. 1., sreda, ob 19.30 četrti koncert Sakralnega abonmaja: skladbi Slovenski 

božič (Matija Tomc, Anton Nagele) in Božični sijaj (Ubald Vrabec) bo 

izvedel zbor Consortium musicum pod vodstvom Gregorja Klančiča; 

  8. 1., četrtek, ob 19.15 seja župnijskega sveta; 

11. 1., nedelja Jezusovega krsta; 

18. – 25. 1., ekumenska molitvena osmina za edinost kristjanov; 

21. 1., sreda, ob 18.00 ekumensko srečanje pri nas; 

25. 1., nedelja Svetega pisma; 

27. 1., torek, slovesni praznik sv. Angele Merici, ustanoviteljice uršulink,  

celodnevno češčenje; 

31. 1, sobota, 9.30 – 12.00 družinska kateheza. 

 
 

 

Koncert Sakralnega abonmaja 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. januarja 2014 (v sredo) ob 19.30 

bomo lahko v naši cerkvi priskuhnili 

dvema slovenskima božičnima kanta-

tama. Zbor Consortium musicum bo 

pod vodstvom Gregorja Klančiča izve-

del Slovenski božič, ki ga je skladatelj 

Matija Tomc napisal leta 1938, in 

Božični sijaj, ki je izpod peresa 

Ubalda Vrabca prišel leta 1980.  

Tomc je za svojo kantato uporabil slo-

venske božične pesmi,  ki  jih  je zbral 

 

Niko Kuret, Vrabec pa je na besedilo 

Vinka Beličiča napisal novo skladbo, 

ki prav tako v celoti podaja božično 

sporočilo, vendar sodobnejše. V 

ospredju ni toliko zunanja pripoved o 

Odrešenikovem rojstvu, temveč evan-

gelij odrešenja – luč, ki jo s svojim 

rojstvom na svet prinaša novorojeno 

Dete, da bi nas iz teme in ječe greha 

vzdignilo v sijaj novega življenja ... 

Vabljeni! 
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