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ZLATI GREŠNIKI …
Kaj je svečnica, praznik Gospodovega razglašenja? Ali gre za čudovito
razglasitev Odrešenika, za novo luč, ki sije svetu? Ali gre za ranjeno srce matere?
Luč ima svoj davek. Ljubezen, če je prava, tudi boli. Trpljenje pa nima smisla, če
ne trpi iz ljubezni in za ljubezen. V knjigi Bodi moja luč, kjer so zbrana pisma
Matere Terezije, je ta zapisala, da si ni nikoli predstavljala, da ljubezen tako
boli.
Svečnica je tudi praznik posvečenega življenja, ko redovniki praznujemo in
obnovimo zaobljube. »Mami, kdo je ta gospod?« pogosto slišim na ulici. Kdo smo
redovniki? Smo luč in bolečina …
Smo bolečina, včasih iz ljubezni, pogosto iz slabotne človeške narave. Greh nam
ni tuj, strah še manj, osebna nedoraslost, individualizem. Poznano nam je skoraj
vse. In smo luč … posuti smo, kot mi je nekoč rekel starejši gospod, z zlatim
prahom. Vendar nam ta zlati posip, ki sicer govori o lepoti in dragocenosti
Božjega življenja, ne odvzame stiske iz srca, greha iz uboge duše.
Zlati prah. To smo. Za to smo izbrani in poklicani. Zlato pa samo po sebi nima
lepote. Lepo je, ko je osvetljeno. Redovniki smo luč Gospodove luči. Ne da bi bili
kaj več, kaj posebnega, uspešni … ah, ne. Kar imamo, je pričevanje, da smo,
tako kot Simeon, odkrili Njega, za katerega se splača umreti. On nas je prepričal
in smo se mu izročili, ker smo ga vzljubili. V naši odločitvi je pričevanje; ne v tem,
česar nimamo: krepostno življenje, brezmadežnost srca, ne v pogumu, niti v
znamenjih, ki nas spremljajo.
Povsem navadni grešniki vas prosimo, glejte na Gospodov zlati prah in ne
na naš greh. Glejte luč, ki vas vodi k Njemu, ki je dokončna izpolnitev.
In … ne pozabite moliti za nas, zlate grešnike.
kapucin br. Jakob Kunšič, OFMCap

Pon., 1. 2.
Brigita Irska
Tor., 2. 2.
JEZUSOVO
DAROVANJE
SVEČNICA
Sre., 3. 2.
Blaž
Čet., 4. 2.
Oskar
Pet., 5. 2.
Agata
Sob., 6. 2.
Pavel Miki in
drugi jap. mučenci
Ned., 7. 2.

5. NEDELJA
MED LETOM

Ob 17. uri
Bogu in Sv. družini na čast – za dar starševstva
Ob 17. uri za + Alojza Grubelnika
Po neposrednem prenosu sv. maše po televiziji, radiju
ali drugih medijih, od 11.15 do 11.45, vabljeni k sv.
obhajilu. Prosim, če se predhodno najavite! Hvala!
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Prvi četrtek - ob 17. uri
za + Jožefa Lipuša
Prvi petek - ob 17. uri
po namenu darovalca …
Prva sobota - ob 17. uri
za + Gregorja Švajgerja
Prva nedelja v mesecu – darovaje za potrebe župnij
Ob 8. uri za + Jožefa Javornika in Marijo roj. Reflak
Spomin: za + Antonijo in Antona Robnika ter
vse + Nemčeve
Po neposrednem prenosu sv. maše po televiziji, radiju
ali drugih medijih, od 11.15 do 11.45, vabljeni k sv.
obhajilu. Prosim, če se predhodno najavite! Hvala!

Verouk se do nadaljnjega še vedno izvaja na daljavo
Slovenska škofovska konferenca sporoča, da se župnijska kateheza (verouk),
kljub odprtju šol za otroke prvega triletja, do nadaljnega še naprej izvaja na
daljavo. Za izvajanje župnijske kateheze (verouka) je potrebno pridobiti ustrezno
dovoljenje Vlade RS ter NIJZ. Župnike, katehistinje in katehiste bomo pravočasno
obvestili o začetku izvajanja župnijske kateheze v razredu. Tiskovni urad SŠK
Bogoslužje: Poteka po televiziji, radiu in drugih elektronskih medijih. Da bi
varoval zdravje ljudi sem se odločili, da svete maše do nadaljnjega še
naprej obhajam sam, brez navzočnosti vernikov. Zato pa vabljeni ob nedeljah
in praznikih k sv. obhajilu med 11.15 in 11.45!
Pon., 8. 2.
Hieronim Emiliani
Tor., 9. 1.
Apolonija

Ob 17. uri za + Frančiško in Stanislava Miklavca
Prešernov dan
Ob 17. uri
za + Andreja Gregla

Sre., 10. 2.
Sholastika
Čet, 11. 2.
Lurška Mati božja
Pet., 12. 2.
Humbelina
Sob., 13. 2.
Marijin spomin
Ned., 14. 2.

6. NEDELJA
MED LETOM

Ob 8. uri
za žive + župljane
Ob 17. uri za + Marijo Žigart in vse + Žigartove
Svetovni dan bolnikov
Ob 8. uri
za + Marijo Krautberger
Ob 17. uri
za + Terezijo in Alojza Kumer
Ob 8. uri
za + Alojza Škvarča in stare starše
Po neposrednem prenosu sv. maše po televiziji, radiju
ali drugih medijih, od 11.15 do 11.45, vabljeni k sv.
obhajilu. Prosim, če se predhodno najavite! Hvala!

KAJ PA IMA SVETI JOŽEF OPRAVITI S PARKIRIŠČI?! (Gregor Čušin)

(Nadaljevanje iz prejšnjega Župnijskega glasila)

Pa kaj, če manjka en mizar …
Ne le dober šofer, od Jožefa se učim biti tudi dober državljan.
Cesar Avgust je njega dni zapovedal preštevanje svojih podanikov, da bi lahko
preštel, kako pomemben je. Sveti Jožef se je namenil izpolniti svojo državljansko
dolžnost in se je tako odpravil iz enega zakotja v drugo zakotje. Ko bi bil moder
in razumen, bi tega ne storil. Ja kdo, za božjo voljo, pa bi v nepregledni množici
mogočnega imperija pazil, da ga ni! Če pa že, bi ob njegovem imenu pač zapisal:
»pogrešan« ali kaj podobnega. Pa kaj, če manjka en mizar. Kdo bi se vznemirjal
zaradi enega rokodelca? Tišlerja. Ali pa zaradi enega dramskega umetnika? SPjevca. Prekarca.
Jožef pa je šel! Kot ovca, bi mu danes kdo očital.
Pa ne le to. S seboj je vlekel še svojo visoko nosečo ženo!
Vsak moder in razumen mož … možak … moški … skratka: človek … bi rekel:
»Marija, ne nori! Marija, ne hodi! In tudi ne jahaj na oslu. Ostani doma! Vsak hip
boš rodila! Pomisli na otroka! Pomisli na zdravje! Bodi razumna, če že nisi
modra!«
A Marija ni bila: ne modra ne razumna (glej Lk 10,21). in je šla. Z Jožefom. Čez
drn in strn. Iz enega zakotja v drugo zakotje. Izpolnit svojo državljansko dolžnost.
Dati cesarju, kar je cesarjevega. Ker sta tudi Bogu dajala, kar je božjega. Kot je
leta kasneje učil njun sin!
A molčati, ko je treba!

Da ne bo nesporazuma: sveti Jožef me uči, da je treba Boga poslušati bolj kot
vsako oblast (ne nazadnje je sveta družina pred vladnim preganjanjem zbežala
v Egipt), a me predvsem uči, da je Boga treba poslušati bolj kot samega sebe.
Uf, kakšen samodržec in diktator znam biti znotraj meja svojega kraljestva, in
kako hitro znam na druge gledati kot na podanike in celo tlačane.
Sveti Jožef me uči biti dober mož in oče. In to dvoje je najtežje. Kajti oboje je
počel molče! Ljubiti svojo ženo brez besed ni tako težko. Od časa do časa si brez
besed poveva največ in najlepše reči. A molčati, ko je treba! Molčati, ko bi z
izgovorjenim le očital. Molčati, ko bi z besedo zgolj ranil.
Ljubiti svoje otroke brez besed ni tako težko. Možaki smo, kar se vzgoje tiče,
najraje tiho, ali pa so še prehitro preglasni. Premalo pa se zavedam, da vzgajam
zgolj brez besed. Molče. Z dejanji, s tem, kar delam in počnem. In spet: molčati,
ko je treba! Molčati, ko bi z izgovorjenim le očital. Molčati, ko bi z besedo zgolj
ranil.
Sveti Jožef j bil tesar. Menda. Ali morda kamnosek? Ker se je bojda nekdo zmotil
v prevodu. Zdaj vidite, kakšno moč imajo besede: trdo skalo lahko spremenijo v
mehek les. Macolo v kladivo. Da manj boli.
Sveti Jožef v Svetem pismu ni rekel nobene besede, pa vendar me vedno bolj
nagovarja.
TI, KI ZMOREŠ VSE (Molitev k možu Device Marije)
Slavni sveti Jožef, ženin Device Marije, pri srcu Jezusa Kristusa te prosimo,
nakloni nam svoje očetovsko varstvo.
Ti, ki spričo naših potreb zmoreš vse in ki znaš narediti mogoče tiste stvari, ki se
nam zdijo nemogoče, ozri se s svojimi očetovskimi očmi na potrebe svojih otrok.
V trpljenju in negotovosti, ki nas stiskata, se z zaupanjem obračamo nate.
Prosimo te,
bodi naš vodnik v odgovornih in zapletenih življenjskih okoliščinah,
ki nam povzročajo nemir,
in stori, da bo dober razplet v slavo Boga in v korist tvojih vdanih služabnikov.
Sv. Frančišek Saleški
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