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BOG KLIČE V SLUŽBO  
 

   Božja Beseda nam približa okolišči-
ne poklicanosti nekaterih Božjih sode-
lavcev. Izaija je bil v stanju zamak-
njenja, ko ga je Bog poklical za 
preroka, medtem ko je apostol Peter 
sredi svojega vsakdanjega ribolovu. 
Pavla pa je Jezusovo vabilo nago-
vorilo, ko je preganjal Cerkev… 
 

 
 

 

   Odzivi teh poklicanih oseb se 
ujemajo v občutju njihove nevred-
nosti. Izaija: ''Sem mož nečistih 
ustnic.''  Peter: ''Pojdi stram, ker 
sem grešen človek,''  Pavel sam sebe 
označi za negodnika (izvržek).  
   Duhovni pisatelj p. Andre Louf 
pravi, da ''Bog človeku najprej 
zlomi srce v duhu Ps 50. Ko človek 
doživi svojo nevrednost, ga Bog 

obda z dostojanstvom.'' Tako se 
človek zaveda, da mu je to darovano 
in sicer z določenim namenom. Na 
tem potem gradi svoje služenje 
Bogu. To je vidno pri apostolu 
Petru. Jezus pusti, da Peter pri 
svojem ribarjenju doživi popoln 
polom, ''nismo nič ujeli''. Toda, ko 
se prepusti Jezusovemu vodstvu, ga 
Jezus dvigne iz krize in ga obdari z 
obilnim ulovom, ki ga ni pričakoval.  
 

   Drugi vatikanski koncil govori o 
''poklicanosti vseh''. Bolj ali manj 
je vsak od nas doživel kako krizo, 
ali neuspeh pri delu, ali bolezen ali 
krizo družinskih odnosov ipd. 
Taka izkušnja je priložnost priz-
nanja svoje nemoči in priložnost 
za sprejetje Jezusa v ''naš čoln''. Iz 
tega čolna ''opremljenega z 
Jezusom'', je potem kristjan 
poklican, da postane ''ribič ljudi'', 
da torej rešuje tiste, ki se 
potapljajo v valovih nevere, 
obupa ali katerekoli stiske. 

 župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  za udeležbo pri sv. maši je obvezen pogoj PCT   

NEDELJA,  6. 2. 
 

5. MED LETOM 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 
za +  Maksimilijana Muzeka ter starše   

         in  brata  Franca Zupaniča 
PONEDELJEK, 7. 2. 

17.30 
za + Ježeta in Frido Dobaj ter sorodnike 

molitev za ljudski misijon Rihard, kralj 

TOREK, 8. 2. -  Prešernov dan 
17.30 

za + Stanislava Šmirmaula   
molitev za sinodo Hieronim Emiliani red 

SREDA, 9. 2.   17.30 za + Zinko in Maro Lešnik 
molitev za družine Apolonija, muč 

ČETRTEK, 10. 2. -  
17.30 

za + Marka Žuraja (obl) 
 molitev za duhovne poklice Sholastika, red.  

PETEK, 11. 2.  
17.30 

za + Franca in Majdo Gerečnik 
češčenje Najsvetejpega za bolnike in trpeče  LURŠKA MATI BOŽJA 

SOBOTA, 12. 2.  
17.30 za + Slavka in Marijo Marčič 

 molitev za ljudski misijon Feliks, opat 

NEDELJA, 13. 2.  7.30 - za žive in rajne farane 

6.  MED LETOM  10.30 za + Majdo Kobale 

D O B R O V C E  –  za udeležbo pri sv. maši je  obvezen pogoj PCT 

NEDELJA, 6. 2.  
5. MED LETOM 

9.00 za + Janeza Vidoviča 

SREDA, 9. 2.  16.30 - za  zdravje 

ČETRTEK, 10. 2.  16.30 za + Andreja Pahiča (obl) 

NEDELJA, 13. 2.  
6. MED LETOM 9.00 

za + Ota Šubernika ter družine Geršak, 
        Pulko in Čander 

KAPLJICA ROSE  
 

Žena je kot diamant;  
 bolj ko jo neguješ,  

bolj žari.  
 

www.pinterest.com 
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 5. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

…napolnili so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa je to videl 

Simon Peter, je padel Jezusu k nogam in rekel: »Pojdi od 

mene, Gospod, ker sem grešen človek!«           Lk 4, 29-30 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je v 

ponedeljek, torek in sredo 

od 8h do 9h v Maranati. 

Vabljeni, da bi sprejeli 

dežurstvo molitve eno uro  

ali vsaj pol ure na teden.         
  MOLITEV  JE  REŠITEV!  

 

ČETRTA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v soboto, 12. 2. ob 9h  (če ne 
bo možno v živo, bo na zoom-u) 
 
PRVOOBHAJANCI IN STARŠI V 
soboto, 12. 2. ob 10h bomo imeli kratek 
pogovor in sv. mašo. Upoštevamo PCT. 
 
MLADINCI, MLADINKE, srečanje je 
vsako v soboto ob 19h. Ko ni možno v 
živo, bo na Zoom-u.  
 

SVETOVNI DAN BOLNIKOV G. 
Miro Šlibar bolniški duhovnik v Ljub-

ljani, je za ta dan 

zapisal: ''Spodbujen 

ob papeževi posla-

nici za svetovni dan 

bolnikov s papežem 

Frančiškom in vami vsemi »izročam 

Mariji, Materi usmiljenja in Zdravju 

bolnikov, vse bolnike, zdravstvene 

delavce in tiste, ki se žrtvujejo za 

trpeče.'' Ta dan bomo tudi mi pri sv. 

maši molili v ta namen.  
 

LETENJE V SLUŽBI REVNIH 
 Mnogo ljudi živi v zelo odročnih, 
težko dostopnih krajih po svetu. 
Njihov dostop do zdravstvene pomoči, 
do šolstva in do kršanskega upanja je 
zelo težak. Tem revnim ljudem 

prinašajo upanje, zdravje, Jezusov 
evangelij in drugo pomoč z letalom.  
   To delo že 75 let opravlja dobro-
delna misijonska družba MAF 
(Mission Aviation Fellowship), ki je 
bila prva tovrstna organizacija. 
Družbo so leta 1945 v ZDA, kjer je 
sedež še sedaj, ustanovili trije 
nekdanji vojaški piloti: Jim Truxton 
iz ZDA, Murray Kendom iz Anglije 
in Edwin Hartwing iz Avstralije s 
pomočji nekaterih kristjanov. Sedaj 
ima postojanke v 26 državah in 
sodeluje s 1500 različnimi dobro-
delnimi ustanovami, ki pomagajo 
pri šolstvu in izobraževanju, pri 
evangelizaciji in nudenju druge 
materialne pomoči. Tako se  
krščansko upanje prinese v najbolj 
odmaknjene kraje.  
   Nedavno smo obhajali Božič, 
rojstvo Jezusa Kristusa, ki se je 
zgodilo v izredno revnih oko-
liščinah. Številni otroci se tudi danes 
rodijo v podobni revščini, kjer je 
njihovo zdravje ogroženo.  

    Taki primer je tudi na Papui Novi 
Gvineji (na sliki). Veliko ljudi živi v 
zelo težko dostopnih krajih. Za 
obisk zdravnika je potrebno več dni 
potovanja in je treba premagati 

zahtevne gorske ovire. S pomočjo 
letala  MAF in njegovega pilota so 
to pot premagali v eni uri in bolnik 
je dosegel medicinsko pomoč.  

   V letu 2019 je družba prepeljala 
517 ton blaga; 140.000 oseb; 
preleteli so 7 milijonov km; oprav-
ljenih je bilo 47.500 poletov; skupno 
pa 47.000 ur letenja.  

www.infochretienne.com/29.1.2022 
 
 

GOSPOD POJDI OD MENE,  
ker sem grešen človek. 
Gospod, s Tvojimi apostoli ti 
moramo to ponavljati vsak dan… 
 

Toda ni skupnega merila za to  
kar mi smo  
in to, kar nam Ti vsak dan zaupaš. 
Tvoj zaklad nosimo v  
krhkih, lončenih posodah.  
 

Cele dneve se trudimo, pa ni 
videti sadov našega boja.  
Naša človeška prizadevanja so 
neučinkovita,  
dokler ne prides Ti in jih  
preustvariš s svojo navzočnostjo.  
Gospod, želimo biti Tvoji učenci  
kakor Peter, 

želimo se osvoboditi zagledanosti 
vase in vsega kar nas ovira  
pri služenju Tebi.  
Želimo hoditi za Teboj,  
biti služabniki Tvoje Slave  
in Tvoje Ljubezni.  
 

Tvoja milost v nas naj ne bo 
nerodovitna; povečaj jo 
in pomnoži.. 
Ti si vsemogočen,  
Ti zmoreš v nas storiti vse.  

 www coursilloss EPHATA  

 
TEDEN MEDVERSKEGA SOŽITJA je 
mednarodni dogodek, ki so leta 
2011 na pobudo jordanskega kralja 
Abdulaha II. uvedli Združeni 
narodi, da bi promovirali kulturo 
miru. Obhaja se vsako leto prvi 
teden v februarju - od 1. do 7. 2.  To 
pobudo podprimo z našo molitvijo.  

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

SUZANA  se pogovarja s prijateljico: 
''Razdrla sem zaroko s tistim 
zdravnikom. Ne samo, da je hotel nazaj 
vsa darila. Poslal mi je celo račun za 93 
obiskov na domu.''  
 

UČITELJICA – ''Mihec, kaj se je 
zgodilo leta 1844?'' – Mihec: ''Rodil se 
je Josip Jurčič.'' – Učiteljica: ''Dobro in 
kaj je bilo leta 1848?'' – Mihec: ''Jurčič 
je bil star štiri leta.''  
 

OTROCI – Tudi če imaš svoje otroke, 
moraš vprašati svoje starše, če lahko 
greš od doma.  


