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 NAŠE OBČESTVO 
 

Usmeriti se k drugim 
 

 

 

V buli z naslovom Obličje 

usmiljenja piše papež Franči-

šek v št. 15 tudi o tem, da je 

vsak od nas poklican drugim 

izkazovati usmiljenje.  

V tem svetem letu bomo 

lahko izkusili tudi, kako je mo-

goče odpreti srce tistim, ki 

živijo na najbolj obupnih ob-

robjih življenja, ki jih na drama-

tičen način ustvarja sodobni 

svet. Koliko negotovosti in 

trpljenja je navzočega v današnjem svetu! Koliko ran je bilo zadanih telesom 

tolikih, ki nimajo več glasu, ker je njihov krik oslabel in umolknil zaradi 

brezbrižnosti bogatih narodov. Ob tem jubileju bo Cerkev še bolj poklicana, da 

zdravi te rane, da jim polajša z oljem tolažbe, da jih obveže z usmiljenjem in jih 

ozdravi z dolžno solidarnostjo in pozornostjo. Ne padimo v brezbrižnost, ki 

ponižuje, v navajenost, ki omrtvi duha in mu prepreči, da bi odkril kaj novega; 

ne padimo v cinizem, ki uničuje. Odprimo svoje oči, da bomo videli bedo sveta, 

rane toliko bratov in sester, ki so prikrajšani za dostojanstvo, in se čutímo 

izzvane, da poslušamo njihov krik na pomoč. Naše roke naj primejo njihove in 

jih pritegnimo k sebi, da bodo začutili toplino naše navzočnosti, prijateljstva in 

bratstva. Naj njihov krik postane naš in bomo skupaj lahko zdrobili ograde 

brezbrižnosti, ki pogosto suvereno vlada in prikriva hinavščino in sebičnost.     ■ 



 

Moje Sveto pismo, kje si? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recimo, da bi k tebi, ki to bereš, 

prišla božja poslanka. Brez napovedi, 

brez trkanja, kakor pač ima navado. 

Vprašala bi te: »Brat, kje je tvoje 

Sveto pismo!« Odgovori bi bili zelo 

različni. 

Prvi (najslabši) od-

govor bi bil: »Moje 

Sveto pismo je še 

zmeraj v knjigarni. 

Nisem utegnil kupiti 

ga (ker moram prej 

kupiti druge reči).« 

Drugi odgovor: 

»Moje Sveto pismo je, 

le poglejte, tu na polici med drugimi 

knjigami. Je prav takšno, kakor da je 

danes prišlo iz tiskarne!« (Iz Dnev-

nika, ki ga je pisala “Biblija”: Danes, 

dne … so me kupili, ker da se za 

izobražence ne spodobi imeti praznih 

knjižnih polic. Tam mora biti 

beletristika in seveda tudi Biblija … 

Danes, pred božičnimi prazniki, dne 

… me je služkinja vzela s police, 

pobrisala z mene prah in me 

postavila nazaj na polico … Danes, 

dne … me je šolarček vzel v roke. 

Slišal je namreč, da so v Bibliji lepe 

slike. Ker jih ni našel, me je 

razočaran pustil na mizi. Dekla je 

prišla pospravljat in me je vrnila na 

moje mesto … Danes, dne … še 

zmeraj samevam na polici, dokler se 

spet na meni ne nabere dovolj prahu 

…). 

Tretji odgovor: »Moje Sveto pismo 

pravzaprav ni “moje”. Ko je umrla 

soseda, vdova brez otrok, so hoteli 

Sveto pismo, staro obrabljeno izdajo 

Britanske družbe iz 19. stoletja, 

prodati kot star papir za v tovarno. Pa 

sem jih prosil, naj mi ga dajo …« 

Četrti odgovor: »Moje Sveto pismo 

mi je pri srcu le toliko, kolikor je lepo-

slovna knjiga. Iščem in si izpisujem 

“cvetke” iz Prerokov, Psalmov, Visoke 

pesmi, Pregovorov … iz 

Jezusovih prilik in Prve-

ga pisma apostola Pav-

la Korinčanom 13 (Pav-

lova visoka pesem lju-

bezni).« 

Peti odgovor: »Moje 

Sveto pismo ... Preuču-

jem ga samo znanstve-

no. Uporabljam vsemogoče komen-

tarje, da bi me imeli za znanstvenika. 

Berem ga celo v grščini in latinščini.« 

Šesti odgovor: »Moje Sveto pismo. 

Nenehno mi je pri roki. Je velik 

pripomoček prave molitve. Zares, 

Sveto pismo je hrana duše, čisti 

neusahljivi studenec življenja, kot to 

poudarja dogmatična konstitucija o 

Božjem razodetju.« 

Zadnji odgovor: »Moje Sveto pismo 

ni samo v tvarni obliki, je predvsem v 

srcu. Trudim se, da bi vsaj malo 

veljale zame besede svetega 

Hieronima, naslovljene Napocianu: 

“Lectione assidua et meditatione 

diuturna pectus suum bibliothecam 

fecerat Christi” (z nenehnim branjem 

Svetega pisma in z vsakdanjim 

premišljevanjem je svoje prsi naredil 

za Kristusovo knjižnico).« 

 

Kateri od teh odgovorov bi bil 

najbližji mojemu in tvojemu 

odgovoru? 

Škof dr. Jožef Smej 



 

Dela usmiljenja na poti jubilejnega leta 
 

 

Tudi v letošnji postni poslanici je papež Frančišek zelo konkreten. Iz nje 

nekaj odlomkov ... 

V buli ob napovedi izrednega jubileja usmiljenja sem vernike pozval: »Post v 

tem jubilejnem letu bomo preživeli še bolj zavzeto kot močno obdobje za 

proslavljanje in izkušanje Božjega usmiljenja.« S tem, ko sem jih pozval k 

pozornemu poslušanju Božje besede in pospeševanju pobude “24 ur za 

Gospoda”, sem želel poudariti prvenstvo pobožnega poslušanja Božje besede, 

še zlasti preroške besede. Božje usmiljenje je oznanilo svetu, ki kliče vsakega 

kristjana, da ga izkusi osebno. Zato bom v postnem času kot oprijemljivo 

znamenje Božje bližine in odpuščanja v svet poslal misijonarje usmiljenja. /.../ 

Za vse nas je zato post v tem jubilejnem letu ugoden čas za premagovanje 

življenjske odtujenosti v poslušanju Božje besede in opravljanju del usmiljenja. 

V telesnih delih usmiljenja se dotikamo Kristusovega mesa v bratih in sestrah, 

ki jih je treba nasičevati, oblačiti, sprejemati, jih obiskovati; v duhovnih delih 

usmiljenja pa se bolj neposredno dotikamo lastne grešnosti v svetovanju, 

učenju, odpuščanju, svarjenju in molitvi. Telesnih in duhovnih del usmiljenja 

nikakor ne smemo ločevati. Ko se grešniki dotikajo mesa križanega Kristusa v 

njegovem trpljenju, prejmejo dar spoznanja, da so tudi oni ubogi in v stiski. Če 

»napuhnjeni«, »mogočni« in »bogati«, omenjeni v Marijini hvalnici, stopijo na to 

pot, jih križani Gospod, ki je umrl in vstal zanje, prav tako sprejme k sebi in jim 

naklanja nezasluženo ljubezen. Edinole njegova ljubezen je odgovor na 

hrepenenje po neskončni sreči in ljubezni, za katero zmotno mislimo, da ga je 

lahko zadovoljiti z maliki znanja, moči in bogastva. A če nekdo vztrajno 

odklanja, da bi odprl Kristusu, ki trka na vrata njegovega srca v ubogih, 

napuhnjenih, bogatih in mogočnih, je nevarno, da se bo na koncu obsodil na 

večni prepad samote, ki je pekel, in padel vanj. Odločne Abrahamove besede 

veljajo zanj in za vse nas: »Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo.« S takim 

pozornim poslušanjem se bomo 

najbolje pripravili na praznovanje 

dokončne zmage nad grehom in 

smrtjo vstalega Ženina, ki želi 

očistiti svojo Zaročenko v pričako-

vanju njegovega prihoda. 

Ne zapravimo tega postnega 
časa, ki je tako zelo ugoden za 
spreobrnjenje! To prosimo po mate-
rinski priprošnji Device Marije, ki je 
ob srečanju z veličino Božjega 
usmiljenja, zastonjskega daru, prva 
potrdila svojo nizkost in se 
imenovala ponižna Gospodova 
služabnica. 



 

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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  2. 2. torek, praznik Jezusovo darovanje, svečnica, blagoslov sveč; pri obeh 

mašah nabirka za razsvetljavo;  

- ob 18.30 bo somaševanje ob dnevu posvečenega življenja v stolnici 

vodil vatikanski državni tajnik Pietro Parolin; 

  3. 2. sreda, pri obeh mašah blagoslov sv. Blaža; ob 19.00 seja ŽPS; 

  6. 2. sobota, ob 9.15 prvosobotna pobožnost po fatimsko, ob 10.00 maša; 

10. 2. sreda, pepelnica, začetek postnega časa;  

- od 10. 2. do 20. 3. vsak dan od 9.00 do 15.00 pobuda “40 dni za 

življenje”, molitev za nerojeno življenje pred ljubljansko porodnišnico; 

11. 2. četrtek, lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov;  

- ob 19.30 v Kliničnem centru maša za bolnike; 

12. 2. petek, postni govor in križev pot (tako vsak petek v postu); 

12. in 13. 2. petek in sobota, ob 9.00 informativna dneva za osmošolce in 

devetošolce v Škofovih zavodih; 

13. 2. sobota. ob 10.00 na Brezjah maša za alkoholike; 

14. 2. nedelja, ob 16.00 v stolnici maša za zaročence; 

17. 2. sreda, ob 19.30 koncert v okviru Sakralnega abonmaja: Sanja Zupanič, 

sopran, Izidor Erazem Grafenauer, baročna lutnja, in drugi umetniki; 

19. 3. sobota, slovesni praznik sv. Jožefa: župnija dopolni 50 let obstoja; 

- od 19. do 25. marca: teden družine; 

21. 3. nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

24. 2. sreda, po dopoldanski maši srečanje ob čaju s s. Judito; 

  9. 4. sobota, slovesno praznovanje 50-letnice župnije: ob 10.00 somaševanje, 

ki ga bo vodil nadškof Stanislav Zore. 
 
 

 

“40 dni za življenje” 
 

 

 

Pri ljubljanski porodnišnici nasproti 

Leonišča (Šlajmerjeva 2) bo od 10.2. 

do 20.3. 40 dni molitev za preneha-

nje splava v ljubljanski bolnici, vsak 

dan od 9h do 15h. Vsak ponedeljek v 

tem času bo od 16.30 do 17.30 na 

istem kraju vodena molitvena ura. 

Splav ne koristi nikomur, samo 

povečuje trpljenje in človeka ter 

narod oddaljuje od Boga. “40 dni za 

življenje” je mednarodna ekumenska 

pobuda, v kateri je bilo rešenih že več 

kot 11.165 nerojenih. – Nerojeni 

otroci, starši, zdravstveni delavci, 

narod rabijo tvojo molitev. Več 

informacij: www.40dnizazivljenje.com. 

http://www.40dnizazivljenje.com/
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