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Za otroke gre

Kristus – os življenja
Notranje ozdravljenje
v Stari zavezi

Spreobrnite se



2

 PO POTEH SLAVLJENJA
fo

to
 K

le
m

en
 L

aj
ev

ec

Post – čas duhovnega 
boja in branja Svetega 
pisma

Ta Jezusova pot vodi skoz 
puščavo. Puščava je kraj, kjer 
je mogoče slišati glas Boga in 
glas skušnjavca. To ni mogoče 
v hrupu, v zmedi; tedaj lahko 
slišimo le površne glasove. Iti 
moramo globlje v puščavo, 
kjer se odigrava naša resnična 
usoda, življenje ali smrt. In kako 
lahko slišimo božji glas? Slišimo 
ga v njegovi besedi. Zato je 
pomembno, da poznamo Sveto 
pismo, saj sicer ne vemo, kako 
naj odgovorimo na napade 
hudobnega duha. Tu bi se rad 
vrnil k nasvetu, ki sem vam 

ga že dal, da berite evangelij vsak dan. 
Berite evangelij vsak dan! Premišljujte 
ga čisto malo, deset minut. Nosite ga 
s seboj v žepu ali torbici. Toda vedno 
imejte evangelij pri roki. Postna puščava 
nam pomaga, da rečemo ne posvetnosti, 
»idolom«, pomaga nam, da se pogumno 
odločamo v skladu z evangelijem in da 
utrjujemo solidarnost med brati. 

In zdaj vstopimo v puščavo 
brez bojazni, saj nismo sami; smo 
z Jezusom, z Očetom in Svetim 
Duhom. Prav zaradi Jezusa nas 
namreč vodi Sveti Duh po poti posta. 
Isti Sveti Duh, ki je prišel na Jezusa 
in smo ga prejeli pri krstu. Post je 
zato primeren čas, ki naj nas vodi 
do tega, da bi se vedno bolj zavedali, 
koliko je storil in še more storiti v nas 
Sveti Duh, ki smo ga prejeli pri krstu. 
Na koncu postnega potovanja, na 
velikonočno vigilijo bomo lahko bolj 
zavestno obnovili krstno zavezo ter 
obveze, ki izhajajo iz nje. 

Iz nagovora papeža Frančiška 
na prvo postno nedeljo pri 
opoldanski molitvi z romarji na 
Trgu sv. Petra v Rimu

Pripravil Jožef Pavlič

Cerkev nas spominja na to skrivnost (kako je satan skušal Jezusa 
v puščavi, op. prev.) na začetku postnega časa, da bi nam dala 
pravi pogled in smisel za ta čas, ki je čas boja. Post je čas boja! 
Duhovnega boja zoper duha zla. Ko hodimo skoz postno 
»puščavo«, se zazrimo v veliko noč, ki je Jezusova dokončna 
zmaga nad hudičem, grehom in smrtjo. To je pomen prve 
postne nedelje: da se odločno postavimo na Jezusovo pot, na 
cesto, ki vodi v življenje. Da gledamo na to, kar je storil Jezus in 
hodimo z njim. To naj bo naše slavljenje.
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Dragi bratje in sestre večnega 
Kralja!!

Ko smo vstopili v postni 
čas, pomeni to tudi izbiro, 
na čigavi strani hočemo 
biti. S svojo večjo ali manjšo 
zavzetostjo kažemo stopnjo 
notranje budnosti in želje 
hoditi za Gospodom. Bolj kot 
trpinčenje samega sebe je pri 
tem pomembno izboljšanje 
odnosa z Bogom in bližnjimi, 
pa tudi do samega sebe. Bolj 
kot kopičenje molitev je 
lahko pomembno kako nujno 
potrebno dobro delo, ki ga 
nihče drug (niti Bog!) ne bo 
mogel storiti namesto mene.

V trenutku, ko vam pišem, 
je že razglašena nova bitka za 
obrambo zakonske zveze in 
družine, kot si ju je zamislil 
Bog. Po vodstvu Cerkve na 
Slovenskem lahko slišimo 
klic od zgoraj, ki nas vabi, da 
strnemo vrste in vse moči 

usmerimo v ta boj, ki ima 
sedaj prednost pred mnogimi 
drugimi izzivi. Ravno gibanja 
in tudi naš duhovni tok so 
ponovno poklicana v prve 
vrste tiste Kristusove duhovne 
vojske, brez katere se ne morejo 
obraniti svete vrednote Božjega 
kraljestva med nami. Kakor 
v dveh najbrž najslavnejših 
meditacijah v duhovnih vajah 
sv. Ignacija Lojolskega – Poziv 
zemeljskega in večnega kralja in 
O dveh zastavah – je sedaj vsak 
osebno poklican, da ne ostane 
gluh za Gospodov klic, ampak 
ga razloči in se mu nemudoma 
odzove. In sicer s konkretnim 
dejanjem, da se tudi na zunaj 
postavi jasno pod Gospodovo 
zastavo. Mogoče nikoli doslej 
kristjani nismo bili izzvani k 
taki ločitvi duhov, kot se sedaj 
nakazuje. Da, to pomenijo 
shodi, peticije in referendumi 
ter druga konkretna dejanja 

VSEBINAMODRE MISLI

Kakor je srečen, kdor najde modrost, 
tako in še bolj je srečen, kdor živi v njej. Prav 
v tem je nemara njeno bogastvo. Obilje 

modrosti iz tvojih ust prihaja 
na tri načine: če priznavaš 

svojo grešnost, če iz srca 
poješ hvalnice Bogu 
in če je tvoja beseda 
spodbuda za druge. S 
srcem namreč verujemo 

v opravičenje, z usti 
pa izpovedujemo vero v 

zveličanje, pravi apostol. Celo 
pravični najprej obtožuje sam sebe, potem 
poveličuje Boga in nazadnje mora biti poln 
modrosti, tako da je zgled drugim.

Sv. Bernard, opat

v obrambo 
nedotakljivosti 
življenja, zakona 
in družine. Ni dovolj, da 
samo molimo, sedaj je treba 
pričevati in delovati. Gospod 
računa name in nate. Kdo je 
pravi kristjan, se pokaže ravno 
v tej konkretni izbiri.

Eno bitko smo pred 
nedavnim z Božjo pomočjo 
dobili. Zakaj ne bi še vseh 
naslednjih? Sedaj smo, upam, 
že bolj izkušeni in utrjeni. 
Opogumljeni smo z dobro 
izkušnjo. Zato, če poskušam 
govoriti v veri in preroško, si 
upam napovedati, da nam 
bo uspelo, ker bomo skupaj z 
Marijo in Jožefom naslonjeni 
na Gospoda in ker se On 
bojuje za svojo stvar. Njegovo 
najmočnejše orožje je križ, na 
katerem je že premagal svet.

Blagoslovljen postni čas!

Vaš p. Mio Kekić, DJ
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Pred nekaj dnevi sem bil na 
obisku pri družini, ki se veseli 
svojega tretjega, najmlajšega 
člana. Mama si od radosti vesela 
poje, ata ponosen oče, da je 
poleg dveh hčera dobil tudi sina. 
Tudi dedek in babica, ki živita 
pod isto streho, svoje radosti ne 
moreta prikriti. “Kako čudovito!” 
reče mama. »Z možem nama je 
podarjen dar, da sva lahko dala 
življenje tem trem najinim malim 
otrokom! Biti mama, to je lepo!” 
Tudi oče je delil svoje mnenje: 
“Srečni otroci, ki imajo očeta in 
mamo!” 
ROBERT BREST

Že od samega začetka človekovega 
bivanja je tako, da ima vsak otrok 
svojo mamo (žensko) in očeta 

(moškega). Čudovito pri tem je, da ta 
sistem funkcionira že milijone let in bo 
funkcioniral vse do konca človeške vrste.
V začetku marca 2015 se v Državnem 
zboru v Sloveniji po hitrem postopku 
odloča o zakonu o zakonskih zvezi in 
družinskih razmerjih, ki želi defi nicijo 
zakonske zveze iz “življenjske skupnosti 
moškega in ženske” spremeniti v 
“življenjsko skupnost dveh oseb”.
Na videz gre za majhno spremembo, v 
resnici pa gre v imenu pravice dveh oseb 
istega spola za razvrednotenje zakonske 
zveze moškega in ženske. Vemo tudi, da 

Za otroke gre!
dve osebi istega spola nista rodovitni. 
Po novi zakonodaji bi imela istospolna 
partnerja pravico do otrok; bodisi, da 
jih posvojita, bodisi kako drugače. To pa 
še ni vse. Izkušnje iz ameriške zvezne 
države Massachussettsu, kjer so tak 
zakon sprejeli leta 2004, kažejo še druge 
grozljive posledice (video poročilo si 
lahko ogledate na spletni strani 24kul.si) 
in sicer:

• sprememba učnih vsebin v 
javno veljavnih programih,

• predstavljanje in 
promoviranje istospolnih 
praks ter spremembe spola v 
vrtcih in šolah,

• diskriminacija (izguba 
zaposlitve) vseh, ki se ne 
bodo strinjali z ideološko 
redefi nicijo zakonske zveze 
(npr. sodnikov, učiteljev, 
matičarjev, policistov …)

• omejevanje pravic staršev, 
da vzgajajo svoje otroke v 
skladu s svojim prepričanjem 
(v skrajnem primeru celo 
pripirajo oz. zapirajo tiste, ki se 
zavzemamo za družine z mamo 
in očetom),

• popolna diskriminacija 
družinskih, verskih in 
humanitarnih organizacij 
na javnih razpisih, če se 
te pri svojem delu izrecno 
ne posvečajo istospolnim 
skupnostim,

• možnost posvojitve otrok 
in umetne oploditve za 
istospolne pare.

Poročilo v fi lmu prikazuje tudi 
diskriminacijo in napad na vse, ki so 
drugačnega mnenja. Vsi, ki se ne strinjajo 
z ideologijo istospolnih, so v resnici že 
drugorazredni in osovraženi državljani. 
V Sloveniji so z zakonom iz leta 2005 
istospolnim parom že omogočili 
registracijo istospolnih skupnosti. 
Položaj med partnerjema v istospolni 
partnerski skupnosti je že v veliki meri 

foto Aleksandra Gregl
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izenačen z zakoncema. S tem so pridobili 
skoraj enake možnosti kakor vsi drugi, 
razen tega, kar jim po izbranem načinu 
življenja ni dano - da bi imeli otroke. 

Človekova pravica ni, da ima 
otroka, ampak je pravica otroka, 
da ima očeta in mamo. Ker gre za 
naše otroke in tudi za našo 
vrednoto družine, našo družbo 
in našo domovino, smo jo ne 
samo dolžni ohraniti, ampak jo 
tudi braniti. V resnici je nov 
zakon napad na vrednoto očeta 
in matere, posledično pa jemlje 
pravico tudi otrokom, ki ne vedo, 
kdo sta njihova mama in oče. 

Nam kristjanom je vzor družine Sveta 
Družina: Jožef, Marija in Jezus. Jožef, 
varuh družine in zavetnik naših očetov, 
Marija, mati družine in zavetnica mater, 
ter Jezus, otrok, ki se je rodil v družini. 

in posvečamo! Sveta Družina - prosi za 
nas!” Nato zmolite molitve k svetemu 
Jožefu, Mariji in Jezusu. Spodbujam, 
da vsak dan naredite takšno kratko 
posvetitev. Vabim tudi k molitvi rožnega 
venca. Lahko tudi kakšno drugo molitev 
iz molitvenika. Papež Frančišek nas 
spodbuja, naj ne podcenjujemo moči 
molitve. Molitev je močnejša, če smo 
čistega srca. Zato je redna mesečna 
spoved za čistost naše duše izjemnega 
pomena. Vabim tudi k postu: predvsem 
odpovedi gledanja televizije, tudi 
nepotrebnemu brskanju po internetu. 
Starši, igrajte se svojimi otroki, več 
časa preživite z njimi. Če še kdo od 
krčanskih staršev ni poročen oz. živi v 
izvenzakonski skupnosti ga vabim, da 
se čim prej cerkveno poroči in prejeme 
zakrament posvetitve - sveti zakon, ki 
daje poseben milostni blagoslov. Če je le 
mogoče, vabim tudi k molitvi v cerkvi 
in k maši s celotno družino tudi med 
tednom.

Poleg molitve pa je potrebno 
tudi delati. Brez dela ni jela, pravi 
pregovor. V tem smislu vas 

povabim, da se angažirate 
200-odstotno, če bo potreben 
referendum. Najprej sami, potem 
pa v družbi vseh, ki jih srečate. 
Govorite, govorite, govorite: 
prikažite fi lm Massachussets ali 
Sodoma - vse to najdete na 
spletni strani 24kul.si, pošljite 
e- pošto s temi vsebinami svojim 
znancem. Osmega marca 
sodelujete pri zbiranju podpisov 
v župniji, okrog 20. marca pa pri 
zbiranju podpisov za 
referendum. Nato povabite ljudi 
na referendum. Čim več ljudi 
povabite k sodelovanju. Nič ne 
šteje, če se nekdo ne strinja in ne 
gre na referendum. Šteje glas, ki 
ga odda.

Pa še nekaj : Naša moč je v Gospodu. 
Prerok Nehemija nas vabi: »Ne bodite 
žalostni! Veselje v Gospodu je vaša 
moč.« (Neh 8,10) Ne bojte se! Pogumno 
pojdimo v Gospodu naprej! Za otroke 
gre! Bog vas blagoslovi!

Čeprav je Bog, ki bi lahko drugače 
prišel na svet, si je izbral Družino, 
da se je v njej učlovečil. Starodavno 
Benediktovo načelo “moli in delaj” nas 
spodbuja, da v tem času bolj goreče 
molimo. Vabim k molitvi k svetemu 
Jožefu (molitev k svetemu Jožefu, 
pa tudi litanije). On je zaščitnik 
tudi naših družin. Dobro bi bilo, 
da bi spodbudili drug drugega in 
tudi svoje župnike, da bi naredili 
posvetitev naših družin sveti 
Družini. To lahko naredite v okviru 
župnije, ali pa tudi sami doma tako, 
da preprosto rečete: “Jezus, Marija, 
Jožef, v vaše varstvo se izročamo 
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 BoŽJe ZAPoVeDi

Dolžnosti otrok

NIKO RUPNIK

Zato je Božje očetovstvo in 
materinstvo izvor vsakega 
človeškega očetovstva in 

materinstva (prim. Ef 3,14). Kaj 
nista starša počaščena, ker jima je 

Dandanašnji na vsakem koraku slišimo o pravicah otrok. Žal so 
razlage teh pravic zelo različne. Odvisno od tega, v kakšnem 
svetovnem nazoru si te pravice razlagamo. Toda vprašajmo se: 
kdo naj odloča o njihovih pravicah in dolžnostih? Mar ne v prvi 
vrsti in najprej tisti, ki ustvarja nove rodove? On, ki jim je vse 
določil: telesne, duševne, duhovne, kulturne, narodnostne, 
jezikovne … značilnosti? Če smo namreč resnicoljubni, 
moramo priznati, da ga starša nista »načrtovala«, ampak sta 
ga lahko le »sprejela«, takšnega, kot se jima je rodil, seveda z 
njunim sodelovanjem. Gre za sodelavca, ne pa za stvarnika.

Stvarnik zaupal tako izjemno vlogo: 
biti sodelavca v stvarjenju najvišjega 
bitja na zemlji – človeka? Za njiju je 
to lahko le čast in ponos, nikakor pa 
ne breme. Prav tako pa tudi nimata 
pravice posegati v Božji stvariteljski 
načrt. Pač pa naj poskrbita za 

4. BOŽJA ZAPOVED
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otrokov vsestranski razvoj v 
samostojnost.

Zaradi njune vloge je Stvarnik 
določil spoštovanje do očeta in 
matere (prim. Prg 1,8; Tob 4,3–4). 
To se hrani iz naravne ljubezni, ki 
se poraja iz vezi, ki jih medsebojno 
združuje. Ker je spoštovanje svojih 
roditeljev nadvse življenjskega 
pomena, je to določil Stvarnik v četrti 
zapovedi (prim. 2 Mz 20,12).

Spoštovanju do staršev lahko 
rečemo tudi sinovska oziroma 
otroška vdanost in se kaže najprej v 
hvaležnosti do tistih, ki so z darom 
življenja pa tudi s svojo ljubeznijo 
in delom otrokom omogočili, da 
so ugledali luč tega sveta da rastejo 
v starosti, modrosti in milosti. »Z 
vsem srcem spoštuj svojega očeta in ne 
pozabi materinih porodnih bolečin. 
Pomni, da si po njiju rojen. S čim jima 
boš povrnil za to, kar sta zate storila?« 
(Sir 7,27–28)

Prva vrednota spoštovanja je 
torej hvaležnost. Druga pa, da se 
zavedamo, da so starši naši prvi 
učitelji življenja. Zato smo jim 
poslušni in pokorni. »Izpolnjuj, 
sin moj, zapoved svojega očeta, ne 
zametuj nauka svoje matere. Priklepaj 
ju vedno na svoje srce, pripenjaj si ju 
okrog vratu. Kadar hodiš, naj te vodi, 
kadar spiš, naj te varuje, kadar se 
zbudiš, naj se pogovarja s teboj.« (Prg 
6,20–22). Kako zelo je pomembna 
poslušnost in pokorščina, nam govori 
Bog po knjigi Pregovorov: »Moder 
sin uboga očeta, posmehljivec pa ne 
posluša svarila.« (Prg 13,1)

Otrok naj uboga zahteve staršev, 
dokler živi na njihovem domu, saj 
njihove zahteve izhajajo iz skrbi 
za otrokov blagor in za blagor vse 
družine. »Otroci, ubogajte svoje starše 
v vsem, kajti to je všeč Gospodu,« 
(Kol 3,20) ali kot apostol Pavel pravi 
tudi: »Otroci, ubogajte svoje starše v 
Gospodu, kajti tako je prav!« (Ef 6,1)

Zapoved pa se ne nanaša samo 
na ubogljivost in pokorščino do 
staršev, pač pa tudi do predstojnikov, 
vzgojiteljev, če so seveda njihove 
odredbe razumne, pa tudi vseh tistih, 
katerim so starši zaupali svoje otroke. 
Seveda pa je tu treba poudariti, da 
če otrok v vesti presodi, da je ukaz 
moralno zlo, naj ga ne izpolni.

Tudi ko otroci odraščajo, naj 
spoštujejo svoje starše. Prisluhnili 
bodo njihovim željam, sprejemali 
njihove nasvete ter tudi upravičene 
opomine in svarila. Otrokom 
preneha pokorščina do staršev, ko 
postanejo samostojni. Treba pa je 
vedeti, da spoštovanje do staršev 
nikoli ne preneha. Spoštovanje 
namreč korenini v enem od sedmerih 
darov Svetega Duha in ta dar se 
imenuje strah Božji.

Ena izmed velikih dolžnosti do 
staršev pa je tudi odgovornost zanje, 
ko otroci odrastejo. Dolžni so jim 
materialno in moralno pomagati, 
kolikor le morejo, zlasti v ostarelosti 
in bolezni, osamljenosti in stiskah. Na 
to odločno opozori tudi Jezus sam 
(prim. Mk 7,10–12).

Vse navedeno že toliko prej 
podkrepi modri Sirah: »Gospod je 
namreč očeta povzdignil nad otroke in 
utrdil materino pravico pri sinovih. Kdor 
spoštuje očeta, bo dosegel odpuščanje 
grehov, kdor slavi svojo mater, zbira 
zaklad. Kdor spoštuje očeta, bo vesel 
lastnih otrok, na dan svoje molitve bo 
uslišan. Kdor slavi očeta, bo dolgo živel, 
kdor uboga Gospoda, bo svoji materi 
dal počitek.« (Sir 3,2–6) In še: »Otrok, 
zavzemi se za očeta na njegova stara 
leta, nikar mu v njegovem življenju ne 
povzročaj gorja. Čeprav mu pamet peša, 
bodi prizanesljiv, ne zaničuj ga, čeprav 
si na višku svoje moči, zakaj usmiljenje 
do očeta ne bo pozabljeno, marveč se ti 
bo vračunalo v spravo za grehe; na dan 
tvoje stiske se te bo Gospod spomnil, 
kakor slana ob lepem vremenu, tako 

se bodo stopili tvoji grehi. Kdor zapusti 
očeta, je kakor bogokletnik, kdor jezi 
svojo mater, je preklet od Gospoda.« 
(Sir 3,12–16)

Če med otroki in starši vlada 
spoštljiv odnos, ta poskrbi za rast 
in utrjevanje harmonije v družini. 
Seveda ne predpostavlja le skladnosti 
med otroki in starši, pač pa tudi 
bratsko-sestrski odnos med brati in 
sestrami. Spoštovanje do staršev se 
odraža v vsem družinskem okolju 
ali kot pravi knjiga Pregovorov: 
»Krona starih so otrok otroci, slava 
otrok so njihovi očetje.« (Prg 17,6) 
Za to pa je potrebna temeljna 
vrednota, ki ji apostol Pavel daje 
naslednji pomen v medsebojnih 
odnosih: »V ljubezni prenašajte drug 
drugega v vsej ponižnosti, krotkosti in 
potrpežljivosti.« (Ef 4,2)

Zgoraj omenjene dolžnosti so 
zapisane vsakemu človeku v vesti, ker je 
to notranji Božji glas. Za kristjane pa je 
pomembno, da izkazujemo še posebno 
hvaležnost tistim, od katerih smo 
prejeli dar vere, milosti krsta in življenje 
v Cerkvi. To so najprej naši starši (ni 
pa nujno) pa drugi člani družine, 
stari starši, naši vzgojitelji in duhovni 
voditelji, kateheti, drugi učitelji ali pa 
morda tudi prijatelji. Kajti ta dar ni sam 
po sebi umeven, ampak ga prejmemo 
po milosti in Bog uporablja druge(ga), 
po katerih prejmemo ta dar. Tudi tu so 
nam zgled svetopisemske osebe. Spet 
naj omenim apostola Pavla, ko svojemu 
učencu Timoteju pravi: »Spominjam se 
namreč iskrene vere, ki je v tebi in ki sta 
jo prej imeli tvoja stara mati Loída in 
tvoja mati Evníka. Prepričan pa sem, da 
jo imaš tudi ti.« (2 Tim 1,5)

Prihodnjič pa o dolžnostih staršev.
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V enem izmed cerkvenih laiških 
občestev sem pred začetkom 
postnega časa člane vprašal, 
ali so si za letošnji postni čas 
zadali kakšen namen, cilj, žrtev 
ali karkoli drugega, za kar se 
bodo postili. Sam si ga namreč 
vedno zadam. Včasih uspešno, 
drugič manj, tretjič neuspešno, 
kar kaže na to, kako je eno nekaj 
si zastaviti za cilj, nekaj drugega 
pa to v polnosti izvršiti. Če 
verjamete ali ne: ostal sem brez 
odgovora! 

JoŽeF PAVLiČ

Pa sem hotel le zvedeti, ali 
se sploh kdo namerava v 
letošnjem postnem času 

čemu odreči. Odgovorili so mi, da je 
post osebna zadeva, da se o tem ne 
razpravlja, da vsak zase že ve, kako je 
s tem. Eden izmed članov skupine, ki 
ima neko vidno razvado, je, ko sem 
omenil, da je zame post odrekanje 
tistemu, čemur se mi je najteže 
odreči (seveda za dosego višjega 
cilja), dejal, če bi se začel premagovati 
v tisti razvadi, se ji odrekel za ves 
postni čas, bi ga ta razvada minila. 
Pošteno povedano, obenem pa 
opozorilo, kako težko se nam je 

Kristus – 
os življenja

odreči nečemu, kjer nas res »zaboli«, 
menimo, da brez tega ne moremo, 
ne bomo zdržali. Se strinjam, če ne 
znamo ali ne zmoremo tega dvigniti 
na višjo raven. 

V človeškem in Božjem 
objemu

Kot sta naredila člana skupnosti 
Cenacolo v Škocjanu Mihael in 
Adrian, ki sta pri predstavitvi knjige 
Objem o s. Elviri pričevala v prostoru 
Družine o svoji poti iz sveta mamil 
in alkohola, Mihael je celo razmišljal 
o samomoru. Oba sta zatrdila, da 
sta v skupnosti Cenacolo našla Boga 
in ljubezen. Milostni Božji žarek, ki 
jima je posvetil v srce in dušo, ter 
razumevanje bratov, ki ga prej nista 
našla v življenju, ga nista bila deležna. 
Zato sta tudi tavala po stranpoteh. 

Mladi mož, ki občasno prihaja k 
meni po pomoč v denarju, bil pa je prav 
tako nekdanji zasvojenec (ali pa je še?), 
mi je nekoč dejal: »Kot otrok nisem 
nikdar občutil ljubezni!« Ta izjava me 
je pretresla. »Jezus, ali je to mogoče?« 
sem se vprašal. Ko grem naokrog po 
Sloveniji in vidim toliko nesrečnih, 
izgubljenih ljudi, ki so »zavozili« 
življenje ali pa so jih drugi pohodili, 
poteptali, uničili, vidim, da je mogoče. 

In kje je rešitev? Mihael in Adrian 
sta mi dejala: Ne v tem, da dajete 
denar tistemu človeku, marveč da ga 
napotite k nam v skupnost Cenacolo. 
Člana neokatehumenskega duhovnega 

Kaj naj mi bo vodilo v letošnjem 
postnem času? Postavite Kristusa v središče 

svojega bivanja. Temeljno 
pravilo vašega življenja naj bo 
»slediti Kristusu kot uči 
evangelij« (Perfectae Caritas, 
29). Bistvo posvečenega 
življenja je osebna povezanost 
z njim. Iščite stalno Kristusa, 
drage posvečene osebe, iščite 
njegov obraz. Naj bo on 
središče vašega življenja, da bi 
ga spremenili v »živo 
spominjanje Jezusove poti 
življenja in delovanja, kot 
učlovečena beseda pred 
očetom in pred brati (Vita 
consecrata, 22). Kot apostol 
Pavel dopustite, naj vas on 
osvoji, naj vas prežmejo njegovi 
občutki in njegov način 
življenja, dopustite, da se vas 
dotakne njegova roka, vas vodi 
njegov glas in podpira njegova 
milost.

gibanja, ki sta istega dne predstavila 
knjigo Rojeni za večno življenje, 
pa sta rekla, naj mu povem za njihova 
srečanja, kajti ta človek nujno potrebuje 
pravo okolje, drugačno družbo kot pa 
tisto, v katerih se je doslej gibal.

Nihče ni »imun« pred 
slabostmi

Tisto, kar je pri predstavitvi akcije 
40 dni brez alkohola prav tako v 
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februarja romale na Brezje, prosile 
Marijo Pomočnico, naj jim pomaga, 
izprosi pri svojem Sinu, da se bodo rešili 
tega prekletstva, če že ne, pa (drugi 
družinski člani) vsaj laže prenašali to 
veliko življenjsko bolečino, težavo, 
križ, pravo kalvarijo. V zavedanju, da 
brez križev v življenju ne bo šlo, jaz 
pač nosim takšnega. Tistega, ki me 
najbolj »prizadene«; vendar: kakšnega 
je pa nesel na Kalvarijo Jezus? Pa mi 
ne bi mogli premagati svojih slabosti? 
Reči je že lahko, vendar že samo, če 
vsak teden odprete Družino in kaj 
temeljiteje preberete iz nje, vidite, kako 
celo cerkveni vrhovi niso »imuni« pred 
slabostmi, da o »nižjih plasteh« ne 
govorimo. Kdo se je mogoče začudil, da 
je šel celo papež Frančišek 22. februarja 
z najožjimi sodelavci na duhovne vaje, 
kako resne besede je povedal dvajsetim 
novim kardinalom ob njihovi umestitvi 
14. februarja (pa tudi preostalim 
kardinalom), kako opozarja, da je treba 
iz Cerkve izkoreniniti spolno in druge 
oblike nasilja posvečenih oseb nad 
otroki in mladoletnimi osebami, družini 
vrniti pravo dostojanstvo in vrednost.

Sprevračanje temeljnih stvari 
na glavo 

Ob papeževih besedah, včasih 
ostrih, če mu tako veleva odgovornost 
voditelja Cerkve, včasih pa prav 
neverjetno milih, prizanesljivih in 
ljubečih, ko gre za človeka v veliki 
duševni ali telesni stiski, begunca, 
izkoriščano osebo, se človek vpraša, 
ko malo bolj pozorno pogleda po 
»deželici pod Triglavom«, ali v njej 
sploh še živijo normalni ljudje. Kako 

naj rečem drugače, če pa nekateri na 
družbenopolitičnih vrhovih hočejo 
prevrniti na glavo tisto, kar je stoletja 
veljalo za naravno in od Boga hoteno 
(zakon med možem in ženo), smo 
Slovenci uživali ugled kot pošteni ljudje, 
danes pa se človek vpraša, komu lahko 
sploh še zaupa, za koga in za kaj naj 
gara? Lahko celo naredi zelo sebičen 
sklep: Najbolje, da se peham sam zase! 
A se kmalu izkaže, da tudi tu ni prave 
poti naprej. Edina prava pot je tisto, 
kar sem že omenil: ljubezen in vera, 
duhovnost in spoštovanje. 

Moja odločitev v letošnjem 
postu

Post, čas milosti, je najbolj primeren 
čas, da se tudi mi pogledamo v ogledalo 
in premislimo, kako je v omenjenih in 
drugih pogledih pri nas. Vsak bo že kaj 
našel zase. Jaz sem za vas dvoje besedil. 
Eno je beseda papeža Frančiška, ki jo je 
povedal redovnikom in redovnicam na 
vigilijo 30. novembra 2014 ob začetku 
leta posvečenega življenja, drugo pa 
besedilo za prejem duhovnega obhajila, 
ki ga lahko prejmemo takrat, kadar 
ne moremo k obhajilu zaradi svojega 
zdravstvenega stanja ali duhovnik ne 
more do nas. Pri papeževem navodilu 
redovnikom in redovnicam bomo hitro 
ugotovili, kako zelo to velja tudi za nas, 
je lahko tudi nam v duhovno spodbudo, 
pri molitvi za prejem duhovnega 
obhajila pa, kako brez naše resnične 
ljubezni do Jezusa tudi ne najdemo 
pravih rešitev v svojem življenju. 
Posebno takrat, ko pridivjajo viharji, nas 
majejo kot drevesa čisto do tal, nas hudi 
duh skuša na vse mogoče načine. 

prostorih Družine povedal generalni 
tajnik Slovenske karitas Imre Jerebic: 
duhovno razsežnost. Dr. Jože 
Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka, 
ki se že več kot štirideset let posveča 
pomoči odvisnikom od alkohola 
in drugih odvisnosti, pa je dodal: 
dostojanstvo. Za dosego prvega 
cilja so osebe in družine, ki so trpele 
oziroma še trpijo zaradi alkohola, 21. 

Jezus, trdno verujem v tebe v svetem Rešnjem Telesu. Želim te 
prejeti v svoje srce. Pridi, o Jezus, in napolni moje srce s svojo 
milostjo. Objamem te, kakor da si res prišel k meni, in se 
združim s teboj. O Kralj nebes, bodi tudi kralj mojega srca in 
vzemi ga popolnoma v last. Upam v te. Ljubim te. Ne dopusti, 
da bi se ločil od tebe. Amen.

foto Veronika Rijavec
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Ugotavlja namreč, da po Božji 
besedi obstajata dva načina rojstva: 
iz mesa in iz Duha. Prav tako dva 
načina življenja: po mesu in po Duhu 
ter dva končna možna rezultata 
človekove usode: večna smrt ali 
večno življenje. Tako zapiše: „Toda 
meseno mišljenje je smrt, duhovno 
mišljenje pa življenje in mir“ (Rim 
8,6). Izven Svetega pisma pojem 
„meso“ navadno pomeni telesno 
sestavino človeka, ki se še posebej 
nanaša na spolnost, medtem ko 
pojem „duh“ označuje razum ali dušo 
oz. človekovo duhovno (nesnovno) 
sestavino. V tem smislu nekdo lahko 
govori o užitkih ali grehih mesa ali 
o skrbi za lastnega duha. V Svetem 
pismu pa najdemo še globlji pomen 
obeh izrazov. „Meso“ pomeni tako 
telo kot tudi dušo, človekov um in 
voljo, njegovo celotno, omejeno, 
krhko in slabotno naravo, ki je 
zaznamovana z grehom in nagnjena 
k zlu. Človek je v svoji nestanovitni 
naravi skoraj neskončno oddaljen od 
Boga, ki je Duh (prim. Jn 4,24). Šele 
„Duh“, ki označuje Božjo resničnost 
in milost oz. izhaja kot oseba iz 
Boga, človeka dela zares sposobnega 
živeti v prijateljstvu z Bogom, v 
preseganju zgolj „naravnega“, delovati 
v „nadnaravnem“ redu. V grščini 
ali hebrejščini se „duh“ piše vedno 
enako, če gre za stvar ali osebo, 
torej vedno z malo začetnico. Mi ga 
pa na določenih mestih pišemo z 
veliko, ker iz Pavlovega opisovanja 

Živeti po mesu 
ali po Duhu
Dragi bratje in sestre v 
Kristusovem Duhu!
Ravno na začetku letošnjega 
postnega časa nam lahko zelo 
prav pride še zadnje poglavje 
osme meditacije p. Raniera 
Cantalamesse v njegovi knjigi 
Sveti Duh in binkošti (Ljubljana: 
Slovenska kapucinska provinca, 
2006). Poglavje nosi pomenljiv 
naslov Meso in Duh: dva načina 
rojstva, življenja in smrti. 
P. Mio KeKić, DJ

Apostol Pavel v svojih pismih 
navadno nikoli ne osvetljuje 
kakšne krščanske skrivnosti, 

ne da bi za oznanilom postavil 
tudi neko praktično spodbudo. Ko 
govori o Svetem Duhu, tako pravi:  
»Če živimo po Duhu, tudi delajmo 
po Duhu.“ (Gal 5,25) Prvi del stavka 
označuje to, kar je Bog naredil za nas, 
dar novega življenja v Duhu - stanje, 
v katerem se nahajamo po krstu. 
Drugi del stavka pa označuje tisto, 
kar naj bi mi storili. Obnašamo naj 
se skladno s tem, kar smo postali. 
Kakor, da nam pravi: Bodi, kar si 
postal! Sveti Duh, ki nam daje novo 
življenje, naj postane tudi kristjanova 
nova postava.

Da bi zarisal celovit pogled na 
krščansko življenje, neko prvo skico 
teološke antropologije, uporablja 
Pavel slovito nasprotje: meso-Duh. 

lahko sklepamo, da misli na 
Božjega – Svetega Duha in ne zgolj 
človekovega duha.

Da še bolj jasno izstopi razlika 
med posvetno in svetopisemsko 
rabo izrazov „meso“ in „duh“, naj 
spomnimo samo, da je 
spolni odnos, 
ki ga v 

splošnem 
imajo za 
najbolj „mesenega“ 
od vseh, v svetopisemskem 
pogledu lahko duhovno dejanje v 
najodličnejšem pomenu besede, 
če se dogodi znotraj zakona, 
z ljubeznijo in v spoštovanju 
Stvarnikove volje. In nasprotno, 
dejanje, ki v posvetni rabi velja za 
najbolj duhovnega od vseh, kot je 
filozofiranje, je, če ga presojamo s 
svetopisemskimi merili, delo mesa, fo
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če se človek z njim ukvarja na 
sebičen način, da bi poveličal samega 
sebe ali poučeval neko zmoto ali laž. 
Po Pavlu je vse to „mesena (človeška) 
modrost“ ali „meseno mišljenje“ (Rim 
8,7; prim. 1Kor 2). Končno je to, kar 
v vsakodnevni rabi pojmujemo z 
besedo „duh“, ko govorimo o „duhu 
časa“ ali o „duhu sveta“, prav tisto, 
kar Sveto pismo imenuje „meso“. 
Razumemo torej, da pri bibličnem 
nasprotju „meso – Duh“ ni v igri le 
nasprotje med nagoni in razumom 
ali med telesom in dušo, ampak 
tudi bolj radikalno nasprotje med 
naravo in milostjo, med človeškim in 
Božjim, med tem, kar je zemeljsko, in 
tem, kar je večno, med sebičnostjo in 
ljubeznijo.

Za Sveto pismo obstajata 
dva načina rojstva. Prvo 

je naravno rojstvo iz 
očeta in matere, ki ga 
imenuje tudi rojstvo 
„iz mesa“ (Jn 3,6), „iz 
krvi, iz volje mesa, iz 

volje moža“ (Jn 1,13) ali 
„iz propoadljivega semena“ 

(1Pt 1,23). Pri tem ni treba 
videti kakšne negativne sodbe 

o spolnosti in rojevanju kot 
takšnem. Za Sveto pismo 

je priti na svet dar in 
ne obsodba, kot so v 

antiki mislili platoniki 
in gnostiki. Najboljši 

dokaz za to je, da je tudi 
o Jezusu rečeno, da „se je po 

mesu rodil iz Davidovega rodu“ 
(Rim 1,3). Šele od sv. Avguština 
dalje se v krščanstvu izvirni greh 
žal preveč povezuje s spolnostjo 
in rojevanjem. To je po drugem 
vatikanskem cerkvenem zboru v 
teologiji preseženo.

Drugo rojstvo je po Duhu ali iz 
Duha. Označeno je z različnimi 
izrazi: „Iz Boga“ (Jn 1,13), „od zgoraj“ 
(Jn 3,3), „iz nepropadljivega semena, 

po Božji besedi“ (1Pt 1,23). To rojstvo 
ali ponovno rojstvo se zgodi po volji 
Boga Očeta po Duhu, v Kristusu, 
pri svetem krstu. Po veri v Kristusa 
kristjan zaživi novo življenje v Njem 
in v Svetem Duhu. To je rojstvo „iz 
vode in Duha“ (Jn 3,5) in kdor gre 
v to novo življenje skozi uvajanje 
zavestno, postane „nova stvar“. Z 
naravnim rojstvom postanemo 
človeški otroci, s ponovnim rojstvom 
pa Božji.

Za Sveto pismo nadalje obstajata 
dva načina življenja: po mesu in po 
Duhu. Za Pavla sta si to nasprotujoča 
življenjska sloga: »Kajti tisti, ki so po 
mesu, mislijo na to, kar je meseno; 
tisti pa, ki so po Duhu, mislijo na 
to, kar je duhovno ... Tisti, ki živijo 
po mesu, ne morejo biti všeč Bogu.« 
(Rim 8,5–8). Da nekdo živi po 
mesu pomeni, da živi po naravi, 
ki je skvarjena od greha in se 
izraža preko različnih neurejenih 
poželenj in predvsem po sebičnosti. 
Iz takega življenja sledijo „dela 
mesa“: „nečistovanje, razuzdanost, 
malikovanje, čaranje, sovraštvo, …“ 
(Gal 5,19-20). Nasprotno pa živeti 
po Duhu pomeni, da nas od znotraj 
neprenehoma žene Jezusov Duh. Iz 
tega sledi posnemanje Kristusa in 
„sadovi Duha“: »Ljubezen, veselje, 
mir, potrpežljivost ...“ (Gal 5,22)

Za Sveto pismo se bo končno 
naše življenje sklenilo na dva načina. 
Odvisno od tega, ali smo živeli po 
mesu ali po Duhu, bomo želi ali smrt 
ali večno življenje. Pavel pravi: „Če 
namreč živite po mesu, boste umrli, če 
pa z Duhom morite dela telesa, boste 
živeli.“ (Rim 8,13) Neizogibno je „meso“ 
po opredelitvi nekaj, kar premine, se 
pokvari in razpade, ima svoj začetek 
in konec, je minljivo in se zato konča 
s smrtjo. Če nekdo živi po mesu, ga 
na koncu žalostno čaka samo smrt 
in nima nobene druge perspektive. 
Filozof Heidegger je v svoji knjigi Bit 
in čas pravilno zapisal, da je človekov 
način bivanja „biti-za-smrt“. Človek 
je nekdo, ki se še ni do konca rodil pa 
že začenja umirati. Živimo za smrt. 
Vendar, če človek živi po Duhu, ki 
je neumrljiv, upa na večno življenje. 
Tako nas uči apostol: „Kdor seje v svoje 
meso, bo od mesa žel pogubo; kdor 
pa seje v Duha, bo od Duha žel večno 
življenje.“ (Gal 6,8). Tako človekovo 
bivanje ni več le „biti-za-smrt“, ampak 
„biti-za-večnost“. Poslednje veliko delo 
Svetega Duha v nas bo, ko bo ob koncu 
časov tudi naše umrlo telo z vstalim 
Kristusom spet priklical v življenje 
(prim. Rim 8,11).

Vprašanja za razmislek in pogovor: 

Ali sedaj drugače gledam na pojme „meso“ in „duh“, „meseno“ 
in „duhovno“? Ali se zavedam, da je lahko že preprosto telesno 
opravilo, če je dejanje ljubezni do nekoga, duhovno in zaslužno 
pred Bogom? Ali sedaj razumem, da najbolj „duhovni“ niso 
nujno ljudje, ki veliko molijo, meditirajo ali študirajo, ampak 
tisti, ki opravljajo telesna (ali duhovna) dejanja vodeni po 
Duhu, poslušni Njemu oz. na duhoven način, s Svetim Duhom? 
Katera so moja najmočnejša slaba - „mesena“ - nagnjenja? 
Kako jih bom krotil (ali „moril“) z Duhom? Ali ni to najbolje 
tako, da namesto njih uresničujem dobra dela po Duhu?
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 NoVA eVANGeLiZACiJA

Marko v svojem zapisu o veseli 
novici, ki naj jo sliši vsak človek, 
zapiše prve besede, ki jih Jezus 
izreče: »Spreobrnite se in 
verujte evangeliju.« Začetek 
priprave na največji praznik, 
največje veselje se začne v 
trenutku, ko se svobodno 
odločim za to, da bom naredil 
v teh tednih nekaj za sebe in 
nekaj na sebi. »Narediti« pa 
pomeni SPReMeNiTi. 
MARJAN DVORNIK

Že prejšnji mesec sem 
pokazal na eno od temeljnih 
pomanjkljivosti našega 

vsakodnevnega ravnanja, našega 
tako imenovanega kulturnega okolja, 
ki večino ljudi vklene v rutino, v 
odzivanje brez presoje. Še več, v 

Spreobrnite se
 (Mr 1,15)

pritrjevanje brez presoje, če kimamo 
dobremu ali slabemu. V teh tednih 
imam vtis, da večina katoličanov 
prikimava slabemu. Kako bi si sicer 
lahko razložil podatke mnenjskih 
anket, ki homoseksualno prakso 
in iz nje zahtevane »pravice« 
parlament vgradi v pravni sistem, 
ki bo obvezen za vse. Tudi zame in 
zate. Gre za sposobnost presoje o 
tem, kaj je etično in moralno in kaj 
ne. Neetična ravnanja 
so poenostavljeno 
poimenovana GREH, 
polovica katoličanov 
pa pravi, da naj bo greh 
z zakonom dovoljen, 
še več, upiranje 
grehu naj bo kaznivo. 
Zagovorniki spremembe pojma 
»družina« očitno zastopajo neko 
drugo etiko, ki z našo – krščansko 
– nima nobene zveze. Če pomislim, 
da je krščanska etika oblikovala 

skozi stoletja kulturno okolje, v 
katerem sem se narodil, rastel in 
v katerem živim, si ne dovolim, 
da bo druga etika – etika koristi – 
spremenila to kulturno okolje, ne 
da bi pri tem večina državljanov 
zavrgla vero očetov in dedov. Raje 
grem na referendum, raje grem 
pred parlament, raje se ponovno 
aktiviram v politiki, raje … Očitno 
nekdo hoče, da ne uživam v starosti 

in penziji in ne delam stvari, ki moji 
duši prijajo, ampak da postanem 
glasen. 

Kaj lahko »spreobrnem«? 
Vprašanje je, kaj je treba spremeniti 

pa pravi, da naj bo greh 

Če je današnji čas primerljiv s časom 
Dioklecijana, potem velja Pavlov klic: »Niste 
se še do krvi uprli v boju zoper greh.« (Heb 
12,4) To je čas, ki dokazuje, da hoja za 
Jezusom ni za mevže.

fo
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GOSPOD GRADI 

Peter
 

Hrom od strahu in groze si le 
od daleč stopal za Njim. 
Ves zbegan si sédel med te, 

ki so ga zgrabili. Šele zdaj vidiš, 
kako majhna je bila moč tvojih 
besed, da si pripravljen iti z Njim 
v smrt ... Rad bi se ogrel ob njih, 
ki so vstali proti Njemu. A njihov 
ogenj ne prinese topline, noče 
stopiti ledenega oklepa, ki ti je 
stisnil srce. »Kaj bomo prejeli mi, 
ki smo pustili vse in šli za teboj?« 
si spraševal. In dobil obljubo, da 
stokrat pomnoženo vse, čemur si 
se zaradi Njega odrekel. Prazno 
obljubo ...?

Noč je in tebe mrazi. Ta, v 
katerega si stavil vse upanje, je ostal 
čisto sam. Le zlo kriči okoli Njega. 
Tudi ti bi najraje zakričal v te 
sive obraze, ki se dvigujejo nadte, 
v sence, ki vsiljivo grabijo po tebi. 
Tudi ti si prevaran, opeharjen, 
ogoljufan. Ne razumeš, kaj se 
dogaja, ne veš, kdo je On, zdaj 
tudi tega ne več, kdo so bili vsi, ki 
so se kakor ti zbirali okoli Njega. 
Kje so pravzaprav v tem hladnem 
trenutku? Razkropljeni kot 
izgubljene ovce. Pastir je udarjen ...

Viharne misli utiša njegov 
pogled. Nasproti si obstaneta 
neskončna pravičnost in slabotni 
jaz; neizmerno usmiljenje in tvoje 
malo srce, ki si želi biti z Njim 
... Množica na dvorišču postane 
nepomembna. Le On zna brez 
besed spet pritegniti vso tvojo 
pozornost. Solze ti umijejo srce, 
sladka bridkost ga preplavi in ti 
povrne moč. Peklenska vrata ne 
bodo nikdar premagala tega, kar 
tiho in ponižno gradi tvoj Gospod.

Neda Milos

v načinu mišljenja, govorjenja in 
delovanja? Jezus pravi, da je treba 
svoje misli naravnati na misli Boga, 
besede in ravnanja na besede 
in ravnanja Jezusa. »Verjemite 
evangeliju!« Vesela vest nas vabi, da 
»slečemo mesenega človeka«.

Rim 8,5-8: »Kajti tisti, ki so po 
mesu, mislijo na to, kar je 
meseno; tisti pa, ki so po 
Duhu, mislijo na to, kar je 
duhovno. Toda meseno 
mišljenje je smrt, duhovno 
mišljenje pa življenje in 
mir. Kajti meseno mišljenje je 
sovraštvo do Boga, ker se ne 
podreja Božji postavi in se 
podrejati tudi ne more. Tisti, 
ki živijo po mesu, ne morejo 
biti všeč Bogu.« 

Torej, kdor izmed nas želi Bogu 
vsaj malo ugajati, naj spremeni svoje 
mišljenje in ukroti svoja poželenja. 
Začetek poti iz smrti v življenje je 

sprememba misli srca. Naj v tem 
postu ne nasedamo medijem, 
ki nam vsiljujejo zlo za dobro, 
prevračajo resnico, zlorabljajo 
našo blagost in pripravljenost za 
poslušanje in zamolčujejo resnične 
namene. Pravi kriterij razmišljanja 
je vesela novica, ki jo prinaša 
Jezus. Kar se ne sklada z Njegovim 
sporočilom, je od hudega. 
Spomnite se kače, ki kar naprej 
govori, da Bog laže, da ima skrite 
namene glede nas in da nas hoče 
prevarati. V resnici pa človek, ki 
kači verjame, sam pade v past, Bog 
se izgubi izpred njegovega obličja, 
piš Duha je preglašen s hrupom 
in viharjem sveta. Na koncu pa se 
človek znajde sredi črede svinj, ki 
glodajo rožiče, sam pa nima s čim 
nasititi svoje duše. Ko bo svetloba 
vesele novice prežarila naš um, 
bodo naše misli jasne, besede 
klene in se ne bomo izmikali pred 

dejanji. Pravzaprav 
gre za nas, zame 
in zate. Če se boš 
podredil pritisku 
javnosti in tulil 
z volkovi, boš 
duhovno umrl. To 
je enako, kot da 
boš zatajil Boga. 
Če pa boš svetil z 
lučjo evangelija v 
srcu, boš verjetno 
doživel kako 

ponižanje, mobing ali prezir, 
vendar boš ohranil mir svoji duši 
in bližino Božje ljubezni.

V premislek:

Letošnji post je najizzivalnejši v zadnjih desetletjih. Tokrat se 
nihče ne bo mogel skriti na zapeček ali v kot in počakati, da 
vihar mine. V tem postu se boš odločal o tem, ali bo okoli 
tebe in mene pihljal piš Duha ali vihar, ki bo razkrival strehe 
in podiral tudi najdebelejše hraste. Odloči se.
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Notranje ozdravljenje pomeni 
uživati pravo osvoboditev in 
svobodo od preteklosti, ker so 
ranjena čustva v našem srcu 
ozdravljena. 
DAMJAN MLiNARiČ

Jakob
Čudovit primer notranjega 

ozdravljenja sebičnosti in pohlepa, 
ki je obnovil odnos med dvema 
bratoma, lahko v Stari zavezi 
najdemo v življenju Jakoba 
(1 Mz 32,24–32), ki je bil rojen kot 
dvojček skupaj z bratom Ezavom. 

Že v maternici sta se borila drug 
z drugim in Jakob je dobil svoje 
ime, ker je zgrabil Ezava za peto, ko 
sta bila rojena. Hebrejska beseda 
»akavu« pomeni »peta«, ista besedica 
pa prav tako pomeni tudi »oseba, ki 
je goljufala«. Ker je bil Jakob mlajši 
od Ezava, je bil čustveno nemiren, 
kajti ni imel pravice prvorojenca. 
Tako je Jakob zasovražil svojega 
brata in postal obseden s hotenjem, 
da bi bil boljši kot Ezav. Svojo 
notranjo rano je poskušal razrešiti 
tako, da je ogoljufal očeta, da ga je 
ta blagoslovil (1 Mz 27,1–23). Ezav 

 PoMeN oZDRAVLJeNJA

Notranja ozdravljenja 
v Stari zavezi 

je bil zaradi tega seveda neizmerno 
jezen in je hotel ubiti svojega brata. 
Tako je moral Jakob zapustiti svoj 
dom; odšel je k stricu Labanu, kjer 
je živel kot ubežnik. Obogaten je bil 
z Božjo tolažbo in obljubo v divjini. 
Kot ubežnik ni imel ničesar, vendar 
je po Božji milosti počasi bogatel. To 
spremembo zasledimo v 
1 Mz 28,11–22. Ko je bil dopolnjen 
Božji čas, je Jakob odšel od strica. 
Kmalu se je moral soočiti s svojim 
bratom Ezavom, katerega se je 
zelo bal. Jakob se je vso noč boril z 
Božjim odposlancem, ker je vedel, 
da je njegovo življenje v nevarnosti 
(1 Mz 32,24). Ta vztrajna vera je 
Jakobu pomagala. Preden pa se je 
soočil s svojim bratom, ga je Bog že 
pripravil za duhovni izziv. Kljub tej 
duhovni izkušnji se je Jakob ustrašil 
svojega brata, ko ga je zagledal, na 
kar kaže tudi to, da je postavil predse 
svoje otroke in ženo (1 Mz 33,1–2). 
A kmalu se je Jakob spomnil moči, 
ki mu jo je dal Bog pri molitvi, in 
je storil nekaj, česar sicer ne bi bil 
sposoben: zapustil je svoj tabor in šel 
proti bratu. Ni se več bal smrti, kajti 
prepričala ga je Božja obljuba. Bog pa 
je spremenil tudi Ezava, ki sicer ni bil 
sposoben krotiti svoje jeze, ampak je 
čakal, da bi se bratu maščeval. Tako 
je Ezav prišel do brata, da bi ga ubil, 
vendar je Bog prav tako ozdravil 
Ezavavo notranjost, medtem ko se je 
Jakob boril z Božjim odposlancem. 
Ločeno sta živela dvajset let, a Bog 
je popolnoma spremenil njuni srci. 
Objela sta se in začela jokati od 
veselja. To je pravi čudež (1 Mz 33,4). 
Božja moč lahko spremeni človeka 

in ga usposobi, da začne ljubiti in 
odpuščati.

Jožef in njegovi bratje
Še en primer notranjega 

ozdravljenja v Stari zavezi je zgodba 
o Jožefu in njegovih bratih. Bratje 
so Jožefa sovražili, ker ga je oče imel 
najraje. Še bolj pa so ga zasovražili, 
ko jim je govoril o svojih sanjah 
(1 Mz 37,1–11). Jožef je kljub temu 
ostal v odnosu do svojih bratov 
miren (1 Mz 37,12–17). Nekoč pa, 
ko se je Jožefovim bratom pokazala 
priložnost, so ga zgrabili in prodali v 
Egipt. Kljub vsemu je Jožefu uspelo 
prebroditi to, kar so mu storili bratje, 
in sprejeti vse kot del Božjega načrta. 
K temu je prispevala tudi velika 
Jožefova osebnost, vendar je bilo bolj 
kot to pomembno njegovo zaupanje 
v Boga. Do svojega 30. leta je tako že 
postal desna roka faraona v Egiptu 
(1 Mz 41,37–45). Bil je na takšnem 
položaju, da bi se svojim bratom 
lahko maščeval, a se ni. Jožef jim je 
odpustil, kar je človeško gledano v 
tem primeru skoraj nemogoče, saj si 
bratje niso zaslužili odpuščanja. Jožef 
je sprejel svoje brate; njegovo držo 
najlepše ponazorijo njegove besede 
v 1 Mz 35,4: »Stopite bližje k meni!« 
Jožef je vedel, da so njegovi bratje 
v obupnem položaju, zato jih je 

tolažil s prijaznimi besedami. Še več: 
»Poljubil je vse brate in jokal pri njih.« 
(1 Mz 35,15)



Pot 
odrešenja

Na Golgoto se vije pot,
po njej gre ves krvav Gospod.
Ječi mu duša, ječi telo,
obdajata ga sovraštvo, zlo.

Pod lesom križa upognjen, strt,
a v odrešenje vseh duš zazrt.
Opotekajoče noge komaj se premikajo.
Križaj ga! neusmiljeni glasovi vzklikajo.

Sočutja v srcih zaslepljenih ni.
Trpljenje bližnjega, nedolžnega jih ne boli.
Pobesnelo tulijo vsi v isti rog,
in ne doumejo, da gre med njimi živi Bog!

Bog, ki si privzel človeško je telo,
da zadosti za grehe naše vse in zlo.
Ponižno vdan, prevzet s strašno bolečino,
podarja od vseh največjo nam vrlino;

ljubezen silno, koprnečo, dar Njegovega Srca, 
ki vabi nas goreče, da vstopimo skoz´ vrata ta;
Vrata, ki s trpljenjem težkim so obdana,
s pečatom odrešenja vtisnjena, zaznamovana.

V pričakovanju duš odpirajo se na stežaj
in vodijo v nedoumljivost, v sveti kraj!
Kraj veselja, sreče večne in neskaljenega miru.
Tisočkrat zahvalimo se temu Božjemu usmiljenju!

Milena Pavuna Lampe

PeČAT 

Mojzes, Sara in Ana
Pogledali bomo še nekaj drugih 

primerov notranjega ozdravljenja 
v Stari zavezi. Ko je Mojzes pasel 
drobnico na gori Horeb, se je srečal 
z Bogom, ki mu je povedal, zakaj 
želi rešiti svoje ljudstvo. Rekel je 
takole: »Dobro sem videl stisko svojega 
ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal, kako 
vpije zaradi priganjačev; da, poznam 
njegove bolečine.« (1 Mz 3,7) Stiska, ki 
so jo doživljali ljudje, so bili trpljenje, 
zagrenjenost in žalost. Bog se je razodel 
Mojzesu, ki je živel v osamljenosti in 

je obupoval nad svojimi preteklimi 
napakami. Zaradi teh napak je trpel 
občutke manjvrednosti in nemoči, česar 
pa ga je Bog ozdravil  
(2 Mz 3,1–14; 4,1–17). 

Prav tako je trpela Sara zaradi 
osebnostne motnje, depresije in 
stresa, zaradi česar je zlorabila svojega 
moža Abrahama in Hagaro - ker 
je bila neplodna. Bog pa je ozdravil 
njeno depresijo in ranjeno srce s tem, 
ko ji je dal Izaka (1 Mz 21,1–7). 

Bog je pomagal Ani, da je spočela 
Samuela, in je ozdravil njeno ranjeno 
srce. Ker je bila neplodna, je zaradi 
tega zelo trpela – bila je ljubosumna, 
doživljala je sram in stres (1 Sam 1,1–28).

Iz teh primerov lahko vidimo, da 
Bog ozdravlja ranjena srca. S tem ko 
notranje ozdravlja, ozdravlja celostno, 
želi zdravega človeka. Ozdravlja pa 
tako posameznike kot tudi celoten 
narod. Dela nas celo sposobne, da 
ljubimo svoje največje sovražnike. 
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 PoSTNi ČAS

 KViZ

Izmed prispelih pravilnih rešitev bomo 
vsak mesec izžrebali tri nagrajence, ki bodo 
prejeli knjižne nagrade. Izpolnjene in na 
dopisnico nalepljene kupone pričakujemo 
na naslovu uredništva (glej kolofon) 
najkasneje do 20. v mesecu.

Pravilne rešitve za kviz v februarski številki 
se glasijo:  C  A  C  B  A 

Knjižne nagrade, ki jih izžrebanci dobite 
po pošti, tokrat prejmejo: 
Štefka Erjavec, Spodnja Idrija, 
Dragica Grand, Gornja Radgona in 
Helena Š. Travnik, Žužemberk. 
Nagrajenkam čestitamo!

ODGOVOR (A, B ali C)VPRAŠANJE

Ime in 
priimek:

Naslov:

1.

2.

3.

4.

5.

MAREC 2015

Kviz pri prav lja Neda Milos

1. Čigav pomočnik je bil Jozue? 
(Joz 1)
a) Nunov
b) Kalebov
c) Mojzesov

2. Katere vode so se razdelile pod 
Jozuetovim vodstvom? (Joz 3)
a) Rdeče morje
b) Mrtvo morje
c) reka Jordan

3. Komu so Izraelci edinemu 
prizanesli, ko so osvojili Jeriho? (Joz 6)
a) kraljem
b) Rahabi
c) Jozuetovemu nečaku

JOZUE
 
Jozue je bil velik bojevnik, pod 
čigar vodstvom so Izraelci zavzeli 
obljubljeno deželo. Dokler je bil v 
dialogu z Bogom, so bili njegovi 
osvajalski pohodi zmagoslavni, ko 
se je ljudstvo omadeževalo z 
grehom, je doživelo hud poraz 
(prvo osvajanje Aja). 
Ali ni tako tudi v naših življenjih? 
Kadar smo z Bogom povezani, 
zaznavamo njegov blagoslov, če se 
od Njega oddaljimo, je, kakor bi 
izgubili kompas ... 

4. Kateri je bil Ahanov greh? (Joz 7)
a) pohlep
b) zavist
c) častihlepje

5. Katero mesto se je edino brez 
boja vdalo Izraelu? (Joz 11)
a) Aj
b) Gibeon
c) Hebron

Že smo vstopili v ta sveti milostni 
čas, 40-dnevni čas pokore, posta, 
premagovanja, spreobračanja, 
sestopa v puščavo naših 
ustaljenih grešnih navad. Sveto 
pismo pravi: »Kadar se postite, 
ne bodite čemerni, kakor hinavci. 
Naj na vašem obrazu odseva 
veselje.«

Veselje za milost, ob kateri se lahko z 
Božjo pomočjo, v spreobrnjenju našega 
mišljenja in delovanja trudimo, da naša 
ljubezen ne bo samo na jeziku, temveč 
resničnost vsakdanjega življenja. 

Spreobrnite se torej, da boste živeli, 
pravi Ezekiel. Vrzite od sebe vse svoje 
grehe in naredite si novo srce in novega 
duha! Nočem smrti grešnika, ampak 
da se spreobrne in živi, govori živi Bog. 
Delajte s strahom in trepetom za svoje 
zveličanje, nas opominja sv. Pavel v 
pismu Filipljanom. Vse delajte brez 
godrnjanja in obotavljanja, da boste brez 
graje in čisti Božji otroci!

Božji otrok je poslušen, vse dela z 
ljubeznijo, in sicer tako, da ne ve levica, 
kaj dela desnica, da ne trobi pred seboj, 
kadar komu kaj dobrega stori.

Izaija pa nas opozarja, naj iščemo 
Gospoda, dokler ga je mogoče najti, 
naj ga kličemo, dokler je blizu. Naj 
brezbožnež zapusti svojo pot in 
hudobnež svoje misli. Naj se vrne h 
Gospodu in se ga bo usmilil, ker obilno 
odpušča.

Zdaj so dnevi pokore, čas odpuščanja 
in zveličanja. Jakobovo pismo nam 
zagotavlja, da če se podvržemo Bogu, 

Štirideset 
dni 
milosti
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hudiču pa upremo, bo ta pobegnil od 
nas. Če se bomo mi približali Bogu, se 
bo tudi On nam približal. Očistimo 
torej svoja srca vse hudobije, vse 
grešnosti, vseh predsodkov, obsojanja, 
opravljanja, napačnih pomislekov, 
napačne ljubezni in ponižnosti in se 
ponižajmo pred Gospodom, da nas bo 
ob svojem času povišal.

Skesan duh, o Bog, naj bo moja 
daritev, skesanega in ponižnega 
srca ne zametuješ! 

Samo v Bogu je naša moč, zato 
vztrajajmo v vsaki preizkušnji. Zato se 
umijmo, očistimo, odpravimo svoja 
slaba nagnjenja. Učimo se dobro delati! 
Skrbimo za pravičnost, pomagajmo 
ubogim, zapostavljenim, sirotam, 
preganjanim. Oblecimo nagega, 
dajmo kruh lačnemu in žejnemu 
piti. Obiščimo bolnika, osamljenega. 
Nasitimo ga tudi z duhovnim 
bogastvom in nabirali si bomo zaklade 
za nebesa, kajti človek ne živi samo 
od kruha, ampak od vsake besede, ki 
prihaja iz Božjih ust! 

Gospod pravi: Kar ste storili 
kateremu izmed mojih najmanjših 
bratov, ste meni storili!

Milostni čas štiridesetih dni je čas za 
naše notranje poglabljanje v Kristusovo 
pot odrešenja ter premišljevanja, kako 
je hudič skušal Jezusa že na začetku 
Njegove poti in kako se je Jezus ubranil 
skušnjav.

Božja beseda ima moč, da zareže do 
obisti in spremeni naša srca!

Zdaj je čas milosti, zdaj so dnevi 
pokore!

Tako se trudimo, da nekoč 
dosežemo neminljiv venec večnosti!

Milena Pavuna Lampe

Tukaj sem, klical si me
Konec oktobra lani sem bila 

povabljena na seminar za obnovitev 
vere v župniji Suhor. Takoj sem se 
odločila, da grem, a dano mi je bilo 
priti šele na eno od nadaljnjih srečanj, 
ko so se udeleženci pripravljali na sveto 
spoved. Četudi sem se usedla v zadnjo 
klop in se tam skrila v vsej svoji stiski 
in žalosti, me je Bog nagradil, kot bi 
prva čakala z lončkom – tam, takoj 
pred oltarjem. Slavljenje me je odprlo, 
takoj mi je bilo všeč, čeprav je bilo to 
nekaj novega zame. Počutila sem se 
povabljeno, odprto za spoved in res je 
v spovednici kar steklo iz mene. Vesela 
sem odšla domov. A pravo veselje in 
začudenje me je šele čakalo, saj se je 
doma zgodil preobrat, kot bi milost 
zakramenta svete spovedi ne bila 
sprava samo med menoj in Bogom, 
ampak tudi med menoj in mojimi 
domačimi.

Ne morem pozabiti naslednjega 
dne. Zbudila sem se povsem 
prenovljena, bil je praznik vseh svetih, 
zato sem se odpravila k maši, doma pa 
prosila, naj pridejo vsaj na pokopališče. 
Čudila sem se, ko so vsi otroci ter mož 
brez pritoževanja in odvečnih besed 
prišli na pokopališče in se popoldne 
celo udeležili svete maše. Praznično 
kosilo je minilo v takšni slogi kot že 
dolgo ne. Starejša hči, s katero sva 
si zelo podobni in ravno zaradi tega 
večkrat »v laseh«, je bila ves dan zelo 
ustrežljiva in prijazna do mene. 

V velikem pričakovanju sem 
dočakala naslednje srečanje Prenove. 
Udeležila sem se pogovora v skupinici 
in prvič izrazila veselje in dotike, ki 
sem jih bila deležna. Okrog sebe sem 
začutila brate in sestre v Kristusu. 
Pripravila sem se na molitev za izlitje 

svetega Duha z edino prošnjo v mislih: 
»Naj mi Bog nakloni mir.« Tako sem to 
prošnjo ponavljala v mislih, dokler ni 
duhovnik iztegnil svoje roke nad menoj 
in ne da bi vedel, začel ponavljati besede 
iz mojih misli: »Mir, mir, mir, samo mir 
naj pride nad njo!« 

Na naslednjem srečanju me je govor 
gostov zelo presunil. Takoj po sklepu 
sem se odpeljala v nočno izmeno v 
službo, a slišane besede so tudi med 
delovnim časom odzvanjale v srcu 
in me močno nagovarjale, naj čim 
prej počistim v svoji duši. Z domačim 
župnikom sva se dogovorila za sveto 
spoved. Po spovedi se je veselje v meni 
še podvojilo. Težko je izraziti občutja 
in osvobajanje, ki se je v meni začelo 
odvijati. Kot bi postajala nov človek.

Tudi v službi, kamor grem večkrat 
z odporom, so se stvari začele obračati 
na bolje. Sodelavci in nadrejeni so sami 
opazili, da se je nekaj zgodilo v mojem 
življenju. Začudeno so me spraševali, 
kaj se mi je zgodilo, da sem tako vesela, 
mirna, drugačna.

Ne samo drugačna, tudi fi zično se 
bolje počutim. Posebno pozimi večkrat 
jemljem antibiotike, letos, ko gre januar 
h koncu, še nisem bila pri zdravniku.

Molitev rožnega venca je postala 
radost, pomaga mi v najtežjih trenutkih. 
Po milosti te molitve zmorem dalje. 
Ravno tako se sedaj rada udeležujem 
svete maše.

Vsak teden se veselim srečanja 
molitvene skupine, ki je nastala v naši 
župniji po zaključenem seminarju. 
Skupaj z brati in sestrami v Kristusu 
slavimo Gospoda in se veselimo, da nam 
je odprl srca, pokazal obilje ljubezni, ki jo 
ima za vsakogar izmed nas. Bogu hvala. 

A. B.
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V središču regije Tarn, točneje v 
Pratlongu so se zbrali nekdanji učenci 
in prijatelji Jeunesse Lumière (JL), 
da bi praznovali trideseto obletnico 
ustanovitve mednarodne katoliške 
šole za evangelizacijo na temo Veselje 
Evangelija. Praznovanje je potekalo v 
prisotnosti nadškofa iz Albija, mons. 
Jeana Legreza, ki je ostal z udeleženci 
kar celih šest dni. Bil je navdušen nad 
vsemi temi mladimi, ki so se v zadnjih 
tridesetih letih po enoletni izkušnji 
v šoli odločili za različna poslanstva 
v družbi in Cerkvi: za diakonstvo ali 
duhovništvo, posvečeno življenje ali za 
družinsko življenje in prišli s številnimi 
otroki. Očetovska prisotnost nadškofa 
v prijateljskem vzdušju je spremljala 
molitev in evangelizacijo očeta Daniela 
Angea, ki je leta 1984 skupaj z Marie-
Michel ustanovil šolo in sta jo leta 1987 
prenesla v škofijo Albi. Zadnjih nekaj let 
so se po vzoru JL ustanovile še tri druge 
šole na Poljskem, v Italiji in v Afriki. 

V šoli se je do danes zvrstilo že 
več kot osemsto mladih deklet in 
fantov, starih od 18 do 30 let iz 57 
različnih držav. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujejo vsem duhovnikom, 
redovnim ustanovam, še posebej gre 
zahvala benediktincem iz En-Calcat, 
vsem predavateljem, ki so z svojim 
znanjem in pričevanjem navduševali 
udeležence za dobro. Praznovanje je 
potekalo v ekumenskem vzdušju, saj sta 
bila prisotna poleg katoliškega nadškofa 
še mons. Florentin, grškokatoliški 
škof iz Romunije, in Carlos Payan, 
evangelijski protestant. Bilo je 
lepo družinsko praznovanje, 
polno duha prijateljstva, 
preprostosti, veselja in 
zaupanja: predokus nebes. 

MEDNARODNA KATOLIŠKA ŠOLA ZA 
EVANGELIZACIJO JEUNESSE LUMIÈRE je 
praznovala 30. obletnico obstoja 

Daniel Ange tudi danes popolnoma 
zaupa mladim, da bi mladi bili prvi, ki 
bi drugim mladim prinašali »veselo 
novico«, še posebej v današnjih 
spremenjenih in dokaj zahtevnih časih. 
JL ponuja nove izzive, saj je namenjena 
prav mladim fantom in dekletom 
od 18. do 30. leta starosti iz vseh 
koncev sveta. Pri mladih, ki pridejo na 
formacijo, je v ospredju oblikovanje 
celotne osebnosti za eno šolsko leto, 
od septembra do julija. Življenje v JL je 
zelo razgibano in sestoji: iz bratskega 
življenja v bogastvu različnih narodnosti 
in kultur, kjer se učiš odkrivati nove ljudi, 
nove poglede, navade prek različnih 
predavanj o življenju Cerkve in aktualnih 
življenjskih vprašanjih. Vsak teden 
pride drug predavatelj in poda svojo 
temo, zato je priporočljivo se naučiti 
toliko francoščine, da lahko vsak sledi 
predavanjem. Vsa predavanja namreč 
potekajo v francoščini. Čas je tudi za 
osebno izkušnjo različnih oblik molitve, 
skupnih liturgičnih slavij. Prav tako je čas 
tudi za različne oblike sprostitev prek 
različnih športnih aktivnosti, skupnega 
dela po manjših skupinah: sodelovanje 
pri različnih služenjih v skupnosti, v 
ustvarjalnih delavnicah, pri petju, glasbi, 
plesu, pripravljanju dramskih iger ipd. 
Skratka vsakdo, ki pride v to šolo, lahko 
preizkusi vse svoje talente in odkrije še 
kakega novega. Vsako leto je prisotnih 
približno trideset mladih iz različnih 
držav poleg manjše skupine, ki služi. 

Trikrat na leto se mladi, ki so prišli v 
šolo, odpravijo na misijon predvsem med 
mlade Francoze: v srednje, višje in visoke 
šole, na fakultete, na župnije, v gibanja in 
skupnosti, v bolnišnice, na radije, v zapore, 
sooblikujejo duhovne vaje in molitvene 
večere itd. Praviloma odidejo v manjših 
skupinah po devet skupaj po vsej Franciji 
in drugod po Evropi ali celo na druge 
kontinente, kot sta Amerika in Azija itd. 
Leta 1999 so prišli tudi v Slovenijo in imeli 
odmeven misijon. Odpravijo se tudi na 
skupna romanja v Lurd, Torino, Assisi in 
drugam. Ob koncu šolskega leta mladi 
odidejo na zaključno romanje v Rim in 
se vedno srečajo z svetim očetom. Vsak 
udeleženec JL lahko v času božično-
novoletnih in velikonočnih praznikov 
odide na počitnice po Franciji ali domov. 

Si star od 18 do 30 let in iščeš novih 
izzivov, izkušenj, si morda brezposeln ali 
brez »statusa« ali iščeš svojo življenjsko 
poklicanost in poslanstvo v svojem 
življenju. Sedaj se ti ponuja enkratna 
priložnost, da si vzameš eno leto zase in 
v dobri družbi nekoliko premisliš o svoji 
poklicanosti in prihodnosti ter izkusiš 
veliko lepega in dobrega. Vsi mladi, ki vas 
zanima razgibano življenje, ste povabljeni, 
da izkusite JL! Če hočeš kaj več izvedeti, 
lahko pokličeš na telefonsko številko: 040 
716 473 ali kar direktno v Francijo na 
telefonsko številko 0033 (0)563504157 ali 
na elektronski naslov:  
contact@jeunesse-lumiere.com.

V. L.

 DUHOVNA AVANTURA oDPUŠČANJe   
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Odpustil si, 
Gospod!

Odpustil si, Gospod!

Petru si odpustil, Gospod.
Tudi mojo izdajo pozabil.
In Petru si dal ključ,
tudi meni orodje
za Tvojo slavo.

In Magdaleni si odpustil, Gospod.
Tudi moj greh opral.
S svojo krvjo sveto
si mi spet čistost dal.
Na novo sem rojena.

In razbojniku si odpustil, Gospod.
Tudi meni križ odvzel.
In razbojniku si obljubil raj.
Bodi blagoslovljeno ime Tvoje, Jezus.
Prosim, tudi meni ga daj.

In Lazarja si obudil od mrtvih, Gospod.
Tudi nas prebujaš.
In Lazarja si trohnečega objel,
tudi mi padamo v Tvoj objem,
polni grehov, a Ti nas poljubljaš.

In s cestninarji si jedel, Gospod,
tudi k moji mizi pridi.
Nisem vredna, da blagoslavljaš moj kruh.
A Tvoja roka se dviga visoko
in senca Tvojega blagoslova je 
vsemogočna.

Frančiška Vodušek

oDPUŠČANJe   

Maribor – Zadnjo januarsko soboto 
je bilo v Slomškovi dvorani v Mariboru 
mesečno slavilno srečanje. Gost je bil 
Robert Brest, župnik v Turnišču in 
duhovni spremljevalec KKP. Najprej 
smo slavili Gospoda v Najsvetejšem 
oltarnem zakramentu, se mu zahvalili 
za vse, kar nam daje, in ga prosili za 
blagoslov v letu, ki se je pričelo. Vsi z 
veseljem prisluhnemo pričevanjem 
in tudi tokrat je bilo tako. Kako je, ko 
se srečaš z živim Jezusom, ko spoznaš 
Njega, ki ozdravlja in rešuje ter Negovo 
neskončno ljubezen in usmiljenje, je z 
nami podelila Marjana.

Gost nam je spregovoril o milostih, 
ki jih ima za nas pripravljene Gospod. 
Ker je bilo srečanje prav na nedeljo 
Svetega Pisma, je pomembno vedeti, 
da je tudi Božja beseda velika milost. 
V sebi ima moč, da Sveti Duh deluje 
v nas, ko jo beremo. Bog nam govori 
po Svetem Pismu. Papež Frančišek nas 
nagovarja, da bi vedno imeli pri sebi 
knjigo vseh knjig in vsak dan prebrali 
in premišljevali vsaj en stavek. To je 
naša duhovna hrana, ki jo premalokrat 
izkoristimo.

Prav tako je velika milost zakrament 
bolniškega maziljenja, ki ga ponavadi 
duhovnik podeli umirajočemu. V 
Svetem pismu je zapisano: »Če je kdo 
med vami bolan, naj pokliče starešine 
Cerkve in naj nad njim molijo ter ga 
v Gospodovem imenu pomazilijo 
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Vrzimo se v naročje milosti
z oljem.« (Jak 5,14). Ta zakrament 
ozdravljenja lahko bolniki prejmejo od 
rojstva dalje, še posebej tisti, ki so bolni 
na duši in v duhu. Po prejemu tega 
zakramenta so nekateri bolniki hitro 
ozdraveli. Zakaj pa nekateri ne ozdravijo? 
Včasih Bog dovoli določeno bolezen. 
Bolezen je treba sprejeti in darovati 
svoje trpljenje – to je največja molitev! 
Še posebej se zakrament priporoča za 
srečno zadnjo uro. Ko nekdo umira, naj 
bo ob njem vsa družina in zanj moli, saj 
je smrt tudi del našega življenja. Kdor 
prejema Jezusa, ne umre v strahu, ampak 
v miru.

Velika milost je tudi sveta spoved. 
Na smrt se je potrebno pripraviti, saj 
ne vemo, kdaj bo ta trenutek. Po smrti 
se duša loči od telesa. Za dušo, ki gre 
k Bogu, lahko nekaj storimo. Za duše 
v vicah je potrebno moliti, darovati 
mašo, darovati popolni odpustek ali 
opraviti dobro delo. Duše v vicah nam 
lahko pomagajo in so nam hvaležne. Ob 
koncu poučevanja nas je Robert Brest 
še opomnil, naj se več priporočamo 
godovnim zavetnikom in različnim 
svetnikom, ki so upodobljeni po naših 
cerkvah.

Vrhunec srečanja je bila sveta maša, 
po kateri so prisotni radi pristopili k 
molitvi za potrebe posameznikov. Hvala 
Bogu za to prijetno, poučno in milostno 
srečanje.

Milena Grabušnik

foto Cvetka Ajd
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TRADICIONALNO ROMANJE PO VELIKI NOČI

SLOVENIJA ROMA V 
MEDŽUGORJE
Pričevanja, poučevanja, slavljenje, molitev v slovenščini 

od torka, 7. aprila, 
do petka, 10. aprila 2015

Škofi ja Kraji odhoda Oseba za prijave telefon email
CELJE Zidani Most

Loka pri Zid. 
Mostu, Sevnica
Krško, Brežice

MARJAN ŽVEGLIČ
DUŠAN 
TODOROVIČ, žpk

051 666 993 marjan.zveglic@gmail.com

MARIBOR Slovenj Gradec
Dravska dolina
Maribor

MARIJA KLUG
TADEJ LEGNAR

 051 270710  pisarna@pastir.si

MARIBOR Lenart v Slov. 
Goricah
Maribor, Ptuj

MARIJA ČUČEK 
MILENA 
GRABUŠNIK

070 470 775
041 941 264 milena.grabusnik@gmail.com

MARIBOR Celje
Slov. Konjice
Slov. Bistrica
Makole

PETRA SCHINTLER
TONE KMET, žpk

070 273 880

MARIBOR Juršinci, Ptuj, 
Ormož

JANKO VUČINA
DUŠAN 
TODOROVIČ, žpk

031 380 620

02 758 3161
MARIBOR Dekanija 

Slovenska 
Bistrica

MAJDA GANZITTI 040 834 389

MARIBOR Brezno
Dravska dolina
Maribor

JOŽE MOTALN, žpk 031 583 626

MURSKA 
SOBOTA

Murska Sobota

Turnišče

Ljutomer

Župnišče
RENATA BENKO

02 534 9660
041 605 016

02 573 51 23
031 646 523
02 582 17 28

Župnišče
ROBERT BREST, žpk
MARTA PERČIČ

KOPER Portorož, Izola
Koper, Bertoki
Kozina

LILIJANA ŠIK 031 392 966

KOPER Ajdovščina, 
Vipava

MAGDALENA 
TOMAŽIČ

041 857 711 magdalena.tomazic@gmail.com

KOPER Goriška - Biljana SIDONJA KURET 051 208 578 sanjakuret@gmail.com
ALOJZ KRŽIŠNIK,
žpk, duhovni vodja

LJUBLJANA
NOVO 
MESTO

Stari trg pri Ložu
Cerknica, 
Logatec, Vrhnika, 
Ljubljana, Trebnje, 
Novo mesto, 
Metlika

FRANC LEKŠAN 041 664 164
01 70 57 446

franc.leksan@gmail.com

PROGRAM: 

TOREK 7. 4. 2015 od 17. ure naprej po medžugorskem programu 

SREDA 8. 4. 2015 od 8. do 12. ure program v Rumeni dvorani
od 14. do 17. ure rožni venec na Crnici 
od 17. ure dalje po medžugorskem programu 

ČETRTEK 9. 4. 2015 od 7.30 do 13. ure križev pot na Križevcu
od 14.30 do 17. ure program v Rumeni dvorani
od 17. ure po medžugorskem programu 

PETEK 10. 4. 2015 od 8. do 11. ure program v Rumeni dvorani 
s sveto mašo in molitvijo za potrebe posameznikov

SKUPNI NAMEN ROMANJA: 

Družina - v objemu 
Božje ljubezni

Za stroške organizacije in najema 
dvorane vsak romar prispeva 5 eur, kar  
organizatorji romanja upoštevajte pri 
določitvi cene. Prispevke za celotno 
skupino izročite na prvem srečanju v 
dvorani, na info točki.

Voditelji romanja prejmete informacije 
in gradiva pri Cvetki Ajd na e-naslovu: 
monte@siol.net ali pokličite na gsm: 
041 785 601.

magdalena.tomazic@gmail.com
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Srečanja novomeških občestev v Novem mestu in 
Črnomlju
Katoliška karizmatična prenova novomeške škofi je vabi na 
mesečno srečanje s slavljenjem, poučevanjem in molitvijo nad 
posamezniki, ki bo v nedeljo, 5. aprila, ob 17. uri v Pastoralnem 
centru v Črnomlju. Gosta srečanja bosta zakonca Marija in 
Silvester Bukovec.
Katoliška karizmatična prenova novomeške škofi je vabi na 
mesečno srečanje s slavljenjem, poučevanjem in molitvijo nad 
posamezniki, ki bo v nedeljo, 8. marca, ob 17. uri v Zavodu 
Friderika Barage v Šmihelu pri Novem mestu. Gost srečanja bo 
Robert Brest, župnik v Turnišču.

Srečanje občestev v Mariboru
Katoliška karizmatična prenova mariborske nadškofi je ob 25-letnici 
delovanja MO vabi na srečanje občestev KKP, ki bo v Slovenski 
Bistrici v nedeljo, 22. marca 2015, ob 15. uri v farni cerkvi. Gost 
srečanja s slavljenjem, pričevanji, mašo in molitvami za potrebe 
posameznikov bo Ciril Čuš, ki bo predaval na temo „Veruj in rešen 
boš ti in tvoja hiša“. Iskreno dobrosošli!

Maša za ozdravljenje in osvoboditev v Ljubljani 
Maša za ozdravljenje in osvoboditev, ki jo v Ljubljani, v cerkvi 
Kristusovega učlovečenja v Dravljah daruje p. Mio Kekić, DJ, bo 
tretji ponedeljek v marcu, to je 16. marca, ob 20 uri. Lepo vabljeni!

Maša za notranje ozdravljenje v Novem mestu
Maša za notranje ozdravljenje in ozdravljenje družinskega debla ter 
molitev za potrebe posameznikov, ki jo daruje p. Peter Vrabec vsak 
drugi četrtek v mesecu, bo 12. marca ob 18. uri v cerkvi Svetega 
Lenarta v Novem mestu. Prisrčno vabljeni!

Maša za notranje ozdravljenje in osvoboditev v 
Kranju
Maša za notranje ozdravljenje in osvoboditev bo v cerkvi Sv. 
Modesta, Kranj Zlato polje v torek, 10. marca 2015, ob 18. uri. 
Daroval jo bo Martin Mlakar. Pred mašo bo molitev rožnega 
venca, po njej pa blagoslov olja, soli in vode ter molitev za potrebe 
posameznikov.
Na voljo bo tudi spovednik. Prisrčno dobrodošli!

Maša za notranje ozdravljenje in osvoboditev v 
Spodnji Idriji
Maša za notranje ozdravljanje in osvoboditev bo v soboto, 
21. marca 2015, ob 18. uri v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete 
v Spodnji Idriji. Daroval jo bo župnik Miro Marinič. Sledilo bo 
slavljenje in molitev za potrebe posameznikov. Lepo vabljeni!

Maša za ozdravitev družinskega debla in notranje 
ozdravljenje v Goriških Brdih
Maša za ozdravitev družinskega debla in notranje ozdravlenje je v 
Biljani v Goriških Brdih vsako tretjo soboto v mesecu, daruje pa 
jo Niko Rupnik v cerkvi Svetega Mihaela v zimskem času ob 
19. uri, v poletnem pa ob 20. uri. Prav lepo vabljeni in dobrodošli, 
kajti prijetno je, ko se bratje in sestre skupaj družimo z Gospodom. 

Srečanje MO Prenove v Duhu Gorenjske 
Molitveno srečanje MO Prenove v Duhu Gorenjske je vsako tretjo 
nedeljo v mesecu v cerkvi na Primskovem pri Kranju, z začetkom 

ob 14. uri z litanijami in duhovnim nagovorom tamkajšnjega 
župnika g. Godca. Sledi slavljenje in čaščenje z besedo in pesmijo. 
Prisrčno vabljeni vsi častilci Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.

Redna srečanja molitvenih občestev škofi je Koper 
molitveno 
občestvo

kraj 
srečanja

dan in ura duhovni vodja kontakt

MO Slovenska 
Istra

Srečanje pri 
frančiškanih v  
cerkvi sv. Ane 
v Kopru

ob torkih - 19h v 
zimskem - 20h v 
poletnem času. Vsak 
zadnji torek v mesecu 
je maša za ozdravljanje 
družinskega debla.

g. Igor Lovišček Martin Vuk: 
040 /585- 312, 
martino.vuk@gmail.com;
Irma Vuk :  041/872- 801, 
irma.vuk@gmail.com

MO Ilirska 
Bistrica

Ilirska Bistrica vsako drugo sredo po 
večerni maši v cerkvi sv. 
Jurija (poletni čas), oz. v 
samostanu (zimski čas)

kaplan g. Niko 
Čuk

Doris Ribič ;                             
tel.: 040/727-447   in                     
Ana Štavar Valenčič;             
tel. : 041/782-784   
ana.valencic@belin.si

MO Vipava Vipava, 
Škofijska 
gimanzija

ponedeljek ob 20. uri 
(maj - avgust),  19.30 
(september - april)

g. Pavel Kodelja                     
g. Bogdan 
Saksida

Niko Ličen ;                                          
tel.: 05/368-04-76,  
031/600-770 ,  
nlicen@siol.net

MO Spodnja 
Idrija

Kapela v 
župnišču

sreda po večerni maši g. Miro Marinič Simona Golja Kosmač; 
sgkosmac@gmail.com; 
031/335-621

MO Tolmin  V župnjiski 
cerkvi

Četrtek ob 19.45h - po 
sveti maši

g. Niko Rupnik Danica Gabršček;   
danica.gabrscek@
gmail.com

MO Šempas Šempas 
- cerkev

sreda po večerni maši g. Joško Tomažič Danjel Bregar;                                
040/746-324

MO Biljana Biljana - 
župnijska 
dvorana

sobota ob 20. uri g. Lojze Kržišnik Borut Cukjati
;                          041/349-
205;                            borut.
irma.cukjati@siol.net

MO Goriška Šempeter pri 
Gorici

torek po večerni 
sv. maši, pozimi v 
dvorani v župnišču 

g. Boris Kretič 
g. Janez Kavčič

Monika Pegan;                    
040/601-505;                             
mpegan94@gmail.com

MO Bovec g. Boštjan Febic

Karizmatična srečanja za celjsko škofi jo 
Karizmatična molitvena srečanja za ozdravljenje so za celjsko 
škofi jo v Celju vsako drugo nedeljo v mesecu ob 17. uri v cerkvi 
Sv. Jožefa. Okvirni program: slavljenje, vesela sveta maša, osebna 
pričevanja, molitve za potrebe posameznikov. Veselo povabljeni in 
dobrodošli!

OBVESTILA  

Mednarodna šola za
USPOSABLJANJE ANIMATORJEV

Napovedujemo ICCRS-ovo mednarodno šolo za usposabljanje 
animatorjev (LTC 2015), ki bo namenjena animatorjem in 
vsem, ki se pripravljajo na animatorstvo v molitvenih skupinah, 
povezanih s Katoliško karizmatično prenovo, in sicer od 15. do 
22. novembra 2015 v Domu Sv. Jožefa v Celju. Usposabljanje 
bodo vodili priznani predavatelji in voditelja ICCRS: Jim 
Murphey, Michelle Moran in Christof Hemberger.
Več informacij boste lahko prebrali v naših prihodnjih številkah.
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 OBVESTILA

Vezana revija Prenova

Naročila za celoten letnik 
2014 revije Prenova v vezani 
obliki po ceni 20 eur s 
poštnino sprejema:
Marjan Dvornik, Prapreče 15, 
8310 Šentjernej ali na e-naslov:
warjan@dvornik.org

N A P O V E D N I K

Novomeška škofi ja

BUTORAJ 2015 - 
PRIDI IN POGLEJ
Dnevi duhovnosti bodo letos 
na Butoraju od ponedeljka, 10. 
avgusta, do sobote, 15. avgusta, 
ko bo tudi romanje na Žeželj.

Osvobojeni 
 Prijave na molitev za osvoboditev 
za novomeško škofi jo, ki je vsako prvo 
soboto v mesecu, zbira Vinko Kocjan na 
tel.: 040/590-613. Za pripravo ste vabljeni 
k branju knjige Osvobojen Neala Lozana. 
Zaželeno je, da se na molitev pripravite z 
molitvijo in pisnim delom, kot priporoča 
knjiga. 

GOSPOD nas vabi, da se osvobodimo napuha, sebičnosti, 
arogance, večvrednosti, objestnosti, hinavščine, zagledanosti 
v svoj prav, samovšečnosti, sovraštva, nesprejemanja, zavisti, 
maščevalnosti, besa, zagrenjenosti, neodpuščanja, strahov, travm, 
fi ksnih idej, kompleksov, fobij, slabih miselnih vzorcev, bolezni, …

Vabimo vas na MOLITEV
ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE IN OSVOBODITEV,
Molitev poteka po metodi petih ključev:
1. ključ: KESANJE
2. ključ: ODPUŠČANJE
3. ključ: ODPOVED
4. ključ: OBLAST
5. ključ: BLAGOSLOV

Prijave za molitev, ki bo v soboto, 14. marca 2015, pri 
Svetem Duhu nad Škofj o Loko, sprejemamo vsak torek 
in četrtek od 17. do 19. ure na telefon: 041/364-668 ali 
na e-naslov djustinek@gmail.com ter po pošti na naslov 
Pisarna Katoliške karizmatične prenove, Center živi na 
polno, Kongresni trg 14, 1000 Ljubljana. Pri prijavi navedite 
svoj naslov ali telefonsko številko, da bomo z vami lahko 
kontaktirali.
Pogoj za pristop k molitvi je osebna priprava vsakega 
prijavljenca po knjigi (prebrati morate vsaj prvi del knjige do 
vključno devetega poglavja), ker molitev poteka po metodi 
Neala Lozana, kot jo opisuje v knjigi OSVOBOJEN.

Katoliška karizmatična prenova 
tudi na Facebooku:

http://www.facebook.com/KatoliskaKarizmaticnaPrenova

WWW.24KUL.SI

Pridi  in poglej !

Prenova na internetu: 
http://prenova.rkc.si/

Katoliška karizmatična prenova ljubljanske nadškofi je
Pisarna Katoliške karizmatične prenove za Nadškofi jo Ljubljana 
posluje v prostorih Centra Živi na polno, Kongresni trg 14, 
1000 Ljubljana, gsm: 064/110-020
Uradne ure so vsak ponedeljek dopoldne od 9. do 11. ure in 
popoldne od 15. do 17. ure, ko vam je za vse informacije o 
molitvenih občestvih, seminarjih, animatorjih in literaturi na 
voljo Sabina.
Katoliška karizmatična prenova mariborske nadškofi je
Info: Majda Ganzitti: 040/834-389. 
Katoliška karizmatična prenova celjske škofi je
Info: koordinatorka Mojca Krajnc 041/972-068, prek e-pošte: 
prenova.celje@gmail.com. Na oba kontakta lahko sporočite 
tudi svoj e-naslov ali telefonsko številko, kamor vas bomo redno 
obveščali o mesečnih srečanjih in drugih dogodkih celjske KKP. 
Katoliška karizmatična prenova novomeške škofi je
Kontakti prek e-pošte, koordinator: marjan@dvornik.org; 
pomočnik: marijan.juch@telemach.net; tajnica: Marinka Kocjan, 
tel.: 041/379-278.
Vseslovenska Katoliška karizmatična prenova
Pisarna društva slovenske Prenove v Duhu
Obrežna 1, 2000 Maribor
E-naslov: prenova.v.duhu@rkc.si
Tel.: 02/420 11 37 
Uradne ure: vsak torek in četrtek od 14. do 16. ure
Anita vas ali vaš klic z veseljem pričakuje! 

Katoliška karizmatična prenova ljubljanske nadškofi je

Katoliška karizmatična prenova mariborske nadškofi je

Katoliška karizmatična prenova celjske škofi je

Katoliška karizmatična prenova novomeške škofi je

Vseslovenska Katoliška karizmatična prenova
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Stara stran in njene vsebine so vidne na:
http://prenova.rkc.si/zgodovina/

NOVA SPLETNA STRAN
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OBVESTILA  

VABLJENI 
NA DUHOVNE VAJE 

BOG JE LJUBEZEN,
ki jih bo vodil Toni Kmet

od petka, 27., do nedelje, 29. marca 2015
v domu duhovnosti 

Sveti Jožef v Celju 

ZA SPOZNANJE ŽIVEGA JEZUSA,
OZDRAVLJENJE IN OSVOBODITEV 
IZPOD VPLIVOV ZLA!

Seminarja se lahko udeležite tudi, če ne boste prespali v 
domu, v vsakem primeru pa je potrebna predhodna prijava. 
Vaša prisotnost je zaželena na celotnem seminarju.

Informacije in prijave: 

Petra Schintler 
na gsm: 070/273-880 ali na 
e-naslov: petra.schintler@gmail.com

Ian Taylor in Dwight Merrick sta duhovnika iz 
karibske državice Trinidad in Tobago. Že dolga 
leta sta vključena v Katoliško karizmatično prenovo 
in sta tudi člana Bratstva duhovnikov. Ian Taylor 
poleg drugih karizmatičnih dogodkov že dolga leta 
uspešno organizira t. i. »Jesus explosion«, narodno 
katoliško karizmatično-evangelizacijsko srečanje. Je zelo 
dinamičen govornik, ki spodbuja k živi veri in govori o 
Božji ljubezni. 

Oba duhovnika molita za ozdravljenje in 
uporabljata druge nadnaravne karizme, kot jih 
poznamo v KKP.

2323

V juniju več večjih 
karizmatičnih srečanj

Obveščamo vas, da bo slovenska KKP 

od 21. do 28. junija 2015 
gostila dva karizmatika, in sicer Iana Taylorja in 
Dwighta Merricka, duhovnika, več informacij o 

srečanjih pa bomo objavili v prihodnjih 
številkah revije Prenova in na naši spletni strani.

Molitveno občestvo Vipava

SEMINAR ZA IZLITJE SVETEGA DUHA 2015
 9. 2. 2015 UVOD, PREDSTAVITEV SEMINARJA         Pavel Kodelja 
 16. 2. 2015 JEZUS ŽIVI                                                     s. Rebeka Kenda
 23. 2. 2015 JEZUS JE ODREŠENIK                                  Martin Šuštar                                     
 2. 3. 2015 NOTRANJE OZDRAVLJENJE                       Tone Kmet     
 9. 3. 2015 OBHAJANJE SPREOBRNJENJA                  Rafko Klemenčič
 16. 3. 2015 DAROVI IN KARIZME – KRST V SVETEM DUHU  Zoran Kodela
 23. 3. 2015 RAST V DUHU                                             Bogdan Saksida
 30. 3. 2015 ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Ob ponedeljkih ob 19.30 v avditoriju ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA. VABLJENI!

PoZoR: 
SPREMEMBA DATUMA



On nas je namreč iztrgal 
iz oblasti teme in nas 
prestavil v kraljestvo 
svojega ljubljenega Sina.

                                                       
Kol 1,13


