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E-pošta: svetoresnjetelo@gmail.com 

Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik, 051 328 924 

Prag večnosti so prestopili: 
Timi Sagadin Korent (17), Delavska ul. 25; Milan Bor-
šič (86), Regentova ul. 20; Lojzka Kos (72), Kardeljeva 
c. 57; Hermina Podhraški (84), Ul. F. Kovačiča 11a; 
Ivan Poš (82), Jezdarska ul. 8; Franc Puhner (85), Gre-
gorčičeva ul. 9, Brežice; Andrej Senekovič (84), Dalma-
tinska ul. 51; Marica Kuhar (94), Radvanjska c. 8. 

• Od ponedeljka, 13., do petka 17. februarja bo župnik s slovensko 
ekipo, na Evropskem prvenstvu malega nogometa za duhovnike v 
Temišvarju v Romuniji. Nazadnje smo na takšnem prvenstvu bili v 
Pragi, na Češkem, februarja 2020, tik pred začetkom pandemije. 
Za besedna bogoslužja in svete maše bosta skrbela delivec obhaji-
la Bogomil Breznik in duhovnik Zoran Kodela. Za pogrebe pa stalni 
diakon Kristian Bošak, ki ga lahko pokličete na tel. 040 237 515. 

• V nedeljo, 19. februarja ob 17.00 uri bo v naši 
cerkvi daroval sveto maše salezijanec Sandi 
Osojnik. V molitvi se bomo spomnili njegovega 
pokojnega očeta Mihaela. 

• V nedeljo, 26. februarja, ob 15.00 uri, bo v naši 
cerkvi mesečno srečanje Katoliške karizmatične 
prenove. Gost srečanja bo duhovnik Ciril Čuš. 

ŽUPNIJSKA OBVESTILA 
 

                   

FEBRUAR 2023 
Gospod je rekel: »Odhajam, da vam pripravim 
prostor in bom zopet prišel k vam in vas vzel k 
sebi« (Jn 14,2-3). Njegov prihod se lahko zgodi 
v vsakem trenutku, ne glede na to, ali smo 
mladi ali smo stari, smo zdravi ali smo bolni, 
smo revni ali bogati. Vsak trenutek je lahko zadnji. Zato nam Jezus pravi: 
»Bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov« (Mt 
24,44). 
Kako bo ob sodbi, je Jezus povedal v prispodobi, ki jo beremo v 25. poglavju 
Matejevega evangelija. Sin človekov bo sedel na prestol svojega veličastva, 
pred njim se bodo zbrali vsi narodi in ločil bo ene od drugih, tiste, ki so delali 
dobro, na eno stran, in tiste, ki so delali zlo, na drugo (v. 31-32). Jezus se v 
tej priliki izenači z revnimi, lačnimi, žejnimi, bolnimi, jetniki in tujci, ko pra-
vi: »Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni stori-
li« (v. 40). 
Gospod se izenači tudi z bolnimi, ko reče: »Bolan sem bil in ste me obiska-
li« (v. 36). Ko obiščemo bolnega človeka, obiščemo Jezusa samega. Ko smo na 
obisku pri bolniku, smo pri Jezusu samem, pri trpečem Jezusu, pri Jezusu na 

križu. Velja tudi obratno: če nismo obiskali bolnika, nismo 
obiskali Jezusa. Obiskovati bolne je tudi eno od telesnih 
del usmiljenja. Sv. Ignacij Lojolski pravi, da se ljubezen 
bolj kaže v dejanjih kot v besedah.  
V zadnjem obdobju sem nekajkrat slišal kakšnega bolnika, 
ki se je spraševal: »S čim sem si to zaslužil?« Težko je od-
govoriti na tako vprašanje. Ne verjamem, da Bog pošilja 
bolezen ljudem. Vsekakor pa jo dopušča. Apostol Pavel 
pravi: »Da tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobre-
mu« (Rim 8,28). Potrjen sem v veri, kadar srečam bolnika, 
ki je popolnoma predan Božji volji. Pred nedavnim mi je 
nekdo rekel: »Bog že ve, kaj dala.« Ja, Bog to dopušča, in 
če to dopušča, mora imeti neki smisel. Je pa veliko lažje 
modrovati, ko je človek zdrav, kot pa, ko je bolan.  
Sem zelo hvaležen tistim župnikom in svojcem, ki poskrbi-
jo za to, da pokličejo duhovnika, ki je odgovoren za du-

hovno oskrbo. Marsikdo bi si želel duhovnika, pa nihče ne poskrbi za to. Neka-
teri odlašajo z obiskom duhovnika, vendar se ta »računica« vedno ne izide. 
Zakrament bolniškega maziljenja je namenjen telesnemu in duhovnemu zdra-
vju bolnega. Bog deluje po zakramentu, po molitvi duhovnika. Veliko sem vi-
del že takih, ki so ozdraveli, pa tudi take, ki so odšli pripravljeni, spravljeni h 
Gospodu. Bogu hvala za vse! P. Ivan Hočevar, bolniški duhovnik 

11. FEBRURA, LURŠKA MATI BOŽJA 
SVETOVNI DAN BOLNIKOV 

http://www.svetoresnjetelo.si


 
POSTNI ČAS 

Postni čas začnemo na pepelnično sre-
do, ki bo letos 22. februarja. Z večerno 
sveto mašo ob 18.00 uri in z obredom 
pepelenja nas Cerkev vabi na pot po-
globitve in spreobrnjenja. 
V berilu iz knjige Joela bomo slišali: 
»Zdaj govori Gospod: Obrnite se k me-
ni z vsem srcem, s postom in z jokom 
in s srčno bolečino! Pretrgajte svo-
ja srca in ne svojih oblačil, vrnite se h 
Gospodu, svojemu Bogu, zakaj milos-
tljiv je in poln usmiljenja, počasen za 
jezo in bogat v milosti, pripravljen preklicati kazen. Kdo 
ve, če se ne vrne, se usmili in pusti za seboj blago-
slov, jedilno in pitno daritev za Gospoda, vašega Boga?  
Dajte s trobento znak na Sionu! Zapovejte post, razglasite 
slovesni shod, zberite ljudstvo, očistite srenjo, skličite 
starčke, zberite otroke in dojenčke na prsih; naj pride že-
nin iz svoje sobe in nevesta iz svoje spalnice! Duhovniki, 
Gospodovi služabniki, naj jokajo med lopo in oltarjem! Naj 
govorijo: »Usmili se, Gospod, svojega ljudstva! Ne daj svoje 
dediščine v zasramovanje, da bi bili v posmeh narodom! Za-
kaj bi govorili med ljudstvi: ›Kje je njihov Bog?‹« Tedaj se 
je Gospod vnel za svojo deželo, in se je usmilil svojega 
ljudstva.« 
NAJ NAS SKOZI POSTNI ČAS SPREMLJA JEZUS ČUDOVITI SVE-
TOVALEC, KI BI NAM TAKO LAHKO SPREGOVORIL NA SRCE:  
Razumem te veliko, veliko bolje, kot razumeš samega sebe. 
Zato pridi k meni s svojimi težavami in dvomi. Išči moj na-
svet. V luči moje ljubeče navzočnosti lahko vidiš sebe tak-
šnega, kakršen v resnici si: čudovit v sijaju moje neskončne 
pravičnosti. Čeprav je moja pravičnost popolna, se boš še 
naprej, vse dokler boš živel na tem svetu, boril z nepopol-
nostmi, svojimi in drugih. Toda v meni trdno stojiš. Nič na 
svetu te ne more ločiti od moje ljubezni! 
Dober svetovalec ti pomaga prepoznati resnico in živeti v 
skladu z njo. Jaz sem se zato rodil in prišel na svet, da pri-
čujem za resnico. Zato odkrito in iskreno spregovori z me-
noj o tem, kar te skrbi. Svoj um in srce napolni z mojo be-
sedo, ki v sebi nosi popolno resnico. Razveseli se v meni, 
ljubljeni moj, pa ti bom dal, kar si želi tvoje srce. 

PAPEŽEVA SVETOVNA MREŽA MOLITVE 

NAMEN ZA FEBRUAR—ZA ŽUPNIJE 

Molimo, da bi župnije postavljale v središče skupnost in vse bolj 
postajale skupnosti vere, bratstva in sprejemanja najbolj ubogih. 

Župnija kot »svetišče«, odprto vsem, je poklicana k vsem brez 
izjeme; spominja, da morajo imeti ubogi in odrinjeni v srcu Cer-
kve vedno poseben prostor. 

Nosilec misijonarskega in evangelizacijskega delovanja Cerkve 
je vedno Božje ljudstvo kot celota. Zakonik cerkvenega prava na-
mreč opozarja, da župnija ni isto kot stavba ali seštevek njenih 
struktur, temveč natančno določeno občestvo vernih, katerih 
lastni pastir je župnik. V zvezi s tem je papež Frančišek spomnil, 
da je »župnija … cerkvena navzočnost na ozemlju, prostor poslu-
šanja Besede, rasti v krščanskem življenju, pogovora, oznanjeva-
nja, velikodušne ljubezni, češčenja in obhajanja« ter poudaril, da 
je župnija »skupnost občestev«. 

Postni torki v stolnici ob 
19.00 uri. 

28. februar: Marija in An-
drej Štremfelj—Gore nas 
učijo živeti 

7. marec: Liljana Urelp—
Cvetana Priol, bolezen in 
trpljenje sta lahko ljubezen 

Pri don Bosku 


