
 
 
 

 

 

9. FEBRUAR 2020           -            5. NEDELJA MED LETOM                 -                  LETO VI,  št. 7 

Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na 
gori, se ne more skriti. Svetilke 
tudi ne prižigajo in ne postavljajo 
pod mernik, marveč na svetilnik 
in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj 
vaša luč sveti pred ljudmi, da 
bodo videli vaša dobra dela in 
slavili vašega Očeta, ki je v 
nebesih. (Mt 5,14–16) 
 
LUČ V TEMI 

Dober človek je kot majhna 
luč, ki se po našem svetu premika 
skozi noč in na svoji poti prižiga 
mrtve zvezde. 

Dobrota, ki si jo ljudje 
izkazujejo s prijateljstvom in 
ljubeznijo, stoji na drugem bregu kot uspešnost in konkurenca. Ne da se 
programirati in kontrolirati. Dobrota je globlja. Je kot topel zalivski tok. 
Neviden, vendar ga čutimo na obalah sveta, ki že predolgo zmrzujejo zaradi 
hladu med ljudmi. 

Na obzorju vidim prihajati ljudi. Ljudi iz vseh držav in vseh socialnih 
slojev. Vstajajo. Z lučjo svojega srca bodo ljudem podarili orientacijo in 
upanje. Z močjo svojih besed in srca bodo zaščititi ljudi pred krivico. S 
skrbnimi rokami bodo rešili ljudi in jih pripeljali do oaze. 

Ljudje vodijo ljudi k luči, k novemu življenjskemu stilu, proč od 
lakomnosti, sovraštva in nasilja. 

 
EVANGELJSKA SOL 

Jezus nam ni naročil, naj bomo moka, ki je je v kruhu neprimerno več kot 
soli. Tudi ne pravi, naj bomo voda, katere je prav tako veliko in je za vse 
uporabna. Ni nam rekel, naj bomo sladkor, da bi se kdo zaradi nas oblizoval. 

Jezus nam tudi ni zapovedal, naj bomo olje, vino, ogenj, meč ali kaj 
drugega pomembnega. Sol naj bomo, preprosta in navadna sol, malce 
grenkega okusa, prav nič privlačna človeškim čutilom. Sol, ki je ne sme biti ne 
preveč ne premalo, če hočemo, da bo jed užitna. 



Zamislimo se v drobec soli v kosu kruha. Osamljen je in izgubljen med 
moko, vodo in drugimi snovmi. Pa je vendarle potreben. Tiho in neopazno 
deluje s tem, da je tam, kamor spada, in tako, kakor mu je določeno.  

Podoben občutek imamo morda tudi mi. Med množico, ki se razlikuje od 
nas, se zavedamo svoje majhnosti in osamljenosti. Toda Bog nas je postavil 
prav na to mesto in nam določil prav to vlogo. Ni samo potrebna, temveč je 
celo nezamenljiva.  

Velikokrat nas kristjane kdo obsodi. Nekaterim to tako leže na dušo, da se 
umaknejo. Preprosto jih zmanjka. Drugi gredo vase in si pričnejo izpraševati 
vest, če nismo kristjani morda res postali pokvarjena sol, ki ni za drugo, kot da 
se zavrže in jo ljudje pohodijo. Sept drugi so ogorčeni; loteva se jih skušnjava, 
da bi postali ogenj in meč in obračunali z vsemi, ki si upajo kaj takega o nas 
misliti. 

Z ničimer drugim ne bomo ovrgli trditve o »opiju za ljudstvo« kot z resnim 
in vztrajnim prizadevanjem, da bomo res to, kar nas je imenoval Kristus – 
zdrava in nesprijena evangeljska sol.                                Po: F. Cerarju 

 
11. FEBRUAR – SVETOVNI DAN BOLNIKOV 

Svetovni dan bolnikov spodbuja k prebujanju čuta za bolne in trpeče, pa 
tudi za vse, ki so v stiskah, ob sodobnem razumevanju zdravja v 
antropološkem in teološkem smislu pa spodbuja tudi promocijo zdravja. 
Iskanje telesnega, duševnega, duhovnega in socialnega blagostanja je danes 
temelj celostnega zdravljenja in iskanja ustreznega zdravljenja in pomoči. 

Cerkev povezuje praznovanje svetovnega dneva bolnikov z obletnico 
prikazovanja Marije v francoskem mestu Lurd, ker so s tem krajem povezan 
številna uradno potrjena in nepotrjena čudežna ozdravljenja. Cerkev je 
Marijina prikazovanja potrdila ravno na obletnico prvega prikazanja, zato ta 
dan obhaja spomin Lurške Matere Božje. 

11. februarja 1858 je šla štirinajstletna Bernardka s sestro in sosedo 
nabirat drva k rečici Gave. Bernardka je zaostala, ko si je sezula nogavice, da 
bi prebredla vodo. Bila je pred votlino in v njej je zagledala čudovito lepo 
Gospo v belem, ki jo je smehljaje povabila naprej in skupaj sta molili rožni 
venec. Prijateljici nista nič videli. Čez tri dni je Bernardka z nekaj dekleti spet 
šla k votlini in gospa, ki se ji je spet prikazala, je z njo govorila v lurškem 
narečju, ki je mešanica španščine in francoščine. Rekla ji je, naj prihaja 
naslednjih petnajst dni vsak dan k votlini. Doma so ji strogo branili, tudi 
mestne oblasti so ji hotele preprečiti prihod k votlini. »Obljubila sem 
Gospe,« je dejala Bernardka in je kljub temu tja prihajala vsak dan. Zbiralo 
se vedno več pobožnih gledalcev in radovednežev. Pri prikazanju 24. 
februarja je Gospa naročila Bernardki: »Pokora! Molite za spreobrnjenje 
grešnikov!« Naslednji dan ji je velela, naj gre pit vodo iz majhne luže blizu 
votline. Ker vode ni mogla zajeti, je začela kopati z rokami in iz zemlje je 
privrel studenec, ki teče še danes in ob katerem so že mnogi bolniki 
ozdraveli po tem, ko so se v tej vodi, speljani v kopeli, umili. 

 



GOD LURŠKE MATERE BOŽJE- SVETOVNI DAN BOLNIKOV 
Papež Frančišek je za 11. februar, ko obeležujemo svetovni dan bolnikov, 

svoje sporočilo v poslanici, ki letos nosi naslov Vera in dejavna ljubezen: 
»Tudi mi smo dolžni dati življenje za brate« (1Jn 3,16), se še posebej obrača 
na bolne in vse tiste, ki skrbijo za njihovo pomoč in oskrbo. Cerkev vidi v 
vas, dragi bolniki, posebno navzočnost trpečega Kristusa. In tako je ob nas 
ali bolje v našem trpljenju, trpljenje Jezusa, ki nosi z nami to težo in v tem 
odkriva smisel. Ko se je Božji Sin povzpel na križ, je s tem uničil osamljenost 
trpljenja ter osvetljil temo. Postavljeni smo tako pred skrivnost Božje 
ljubezni do nas, ki nam vliva upanje in pogum. Upanje, ker je v načrtu Božje 
ljubezni tudi noč trpljenja, ki pa se odpre v velikonočno svetlobo; in pogum, 
da se v njegovi družbi in skupaj z Njim soočimo z vsakim nasprotovanjem. 

V moči krsta ter birme smo poklicani postati podobni Kristusu, Dobremu 
Samarijanu vseh trpečih. »V tem smo spoznali ljubezen, da je On dal svoje 
življenje za nas. Tudi mi smo dolžni dati življenje za brate« (1Jn 3,16). Ko se z 
nežnostjo približamo tistim, ki potrebujejo oskrbo, prinašamo v protislovja 
sveta upanje in Božji nasmeh. Ko velikodušna posvetitev drugim postane 
način našega delovanja, pripravljamo prostor Kristusovemu srcu, ki nas 
ogreje. Tako prispevamo svoj delež za prihod Božjega kraljestva. 

Sveti Janez, učenec, ki je z Marijo stal pod križem, nas popelje k izvirom 
vere in dejavne ljubezni, k srcu Boga, ki je 'ljubezen' (1Jn 4,8.16) in nas ob 
tem spominja, da ne moremo ljubiti Boga, če ne ljubimo bratov. Tisti, ki je z 
Marijo pod križem, se nauči ljubiti kot Jezus. Križ je »gotovost zveste Božje 
ljubezni do nas. Tako velike ljubezni, ki vstopi v naš greh in ga odpusti, vstopi 
v naše trpljenje in nam podari moč, da ga lahko prenašamo, vstopi tudi v 
smrt in jo premaga ter nas reši... Kristusov križ nas vabi, da se pustimo 
'okužiti' od te ljubezni, nas vedno uči gledati druge z usmiljenjem in 
ljubeznijo, predvsem 
tistega, ki trpi, ki potrebuje pomoč« 

Svetovni dan bolnikov zaupam v priprošnjo Mariji, da bi pomagala 
bolnikom živeti njihovo trpljenje v povezanosti z Jezusom Kristusom ter 
podpira tiste, ki za njih skrbijo. Vsem, bolnikom, zdravstvenim delavcem ter 
prostovoljcem iz srca podeljujem apostolski blagoslov. 

 
BIBLIČNA SKUPINA 
V sredo ob 19.30 uri, vabljeni na večer s Sveti pismom v Šmarje. 
 
DOBRODELNI KONCERT ŽUPNIJSKE KARITAS ŠENTVID 
Župnijska Karitas Šentvid, vabi danes, v nedeljo, ob 15. uri, na dobrodelni 
koncert z naslovom: Z roko v roki, ki bo v Gasilsko-kulturnem domu v 
Šentvidu. Lepo povabljeni. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz Drviš 
in Palence. 



14. februar -SV. VALENTIN, duhovnik, mučenec 
Danes goduje sveti duhovnik in mučenec Valentin ali 
po naše Zdravko. Priporočimo se mu v priprošnjo pri 
Bogu za zdravje in še bolj za trdnost v sveti veri.  
Vsak svetnik že na tem svetu živi iz obilja življenja v 
Kristusu. To je veljalo tudi za svetega Valentina, ki je 
bil rimski duhovnik in je pretrpel mučeništvo, ker se 
ni hotel izneveriti Kristusu. Legenda postavlja 
njegovo mučeništvo v dobo cesarja Klavdija okoli leta 
269. Misel na tega Kristusovega pričevalca je ostala 
tako živa, da so se okoli njegove osebnosti spletle 
številne legende. Po rimski legendi je svetnik slepi 
poganski deklici z molitvijo k Bogu in s polaganjem 
rok na njene oči vrnil vid. Zaradi tega so se njen oče 

oficir Asterij in vsa njegova družina dali krstiti. Ker ime Valentin izhaja iz 
latinske besede valens, kar pomeni močan in zdrav, njegovo ime v našem 
jeziku pomeni Zdravko. Častimo ga kot priprošnjika za zdravje. Po našem 
pregovoru pa ima tudi ključ do korenin. Seveda je tudi njegovo svetniško 
življenje hvalnica milosti Božji. Zato lahko tudi on govori z apostolom 
Pavlom: ”Po milosti Božji sem to, kar sem, in milost Božja v meni ni bila 
prazna.” Bog daj, da ta tudi v nas ne bi bila nikoli prazna. 
 

5. NEDELJA MED LETOM  
Ponedeljek 
10.2.2020 

sv. Sholastika 
redovnica 

  

Torek 
11.2.2020 

Lurška Mati 
Božja 

15.30 
16.00 

molitev rožnega venca 
za † Francija Mahajnc 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
12.2.2020 

sv. Humbelina 
redovnica 

  
 

Četrtek 
13.2.2020 

sv. Jordan 
Saški,redovnik 

  

Petek 
14.2.2020 

sv. Valentin 
mučenec 

  

Sobota 
15.2.2020 

sv. Klavdij 
 redovnik 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca  
za † Jožefa Baštevc  

Nedelja 
16.2.2020 

6. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Julijana 

Koprska  
mučenka 

9.00 
 

10.30 

za † Marijo Drozg, 30. dan 
za † Janeza Gajšek 
za † Janeza in Ano Belej 
za † Slavico Gaberšek 

 
Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
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