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SOOČENJE Z IZGUBO
Kristjani svojo veroizpoved sklenemo z duhovnim pogledom v večno življenje. Ven-

dar je prav vera v posmrtno življenje, ki naj bi bilo večno, danes precej omajana. Verjetno 
to ne pomeni, da se danes ljudje preprosto sprijaznijo s smrtjo kot izničenjem osebnega 
bivanja ali da ne bi več hrepeneli onkraj vsega, kar so dosegli in doživeli v tem življenju. 
Za človeka ostaja še vedno bistveno njegovo transcendentno, torej vse tosvetno prese-
gajoče hrepenenje. Verjetno pa so predstave o tem tako nepopolne, da si sodobni človek 
takšnega večnega življenja pač ne želi. Predstava, da bo na drugem svetu vse povrnjeno, 
danes ni več preprosto sprejemljiva. Kriza vere v posmrtno življenje se začne prav tukaj 
-– nihče noče oditi s tega sveta, iz tega življenja. In končno, to niti ni tako narobe, saj nam 
Kristus ni obljubil drugega življenja, novega v vsakdanjem pomenu besede. Kristus nam je 
oznanil, da se bo vrnil v to življenje in ga spremenil, preoblikoval: napovedal je svoj drugi 
prihod! In to je resnična novost, ki jo prinaša krščanstvo. Nekaj te novosti že slutimo v 
evharistiji:  kruh je najprej darovan, a se vrne navidezno isti kruh, ki pa je spremenjen; po 
svojem bistvu je že večnost.

Zgodnjega nedeljskega jutra v januarju sta starša zvedela za pretresljivo novico, da se 
je njun najmlajši sin, star komaj 18 let, ustrelil s puško. Ko je duhovnik prišel v njihovo 
hišo, je povsod, kamor se je obrnil, srečal samo globoko in težko žalost. V hiši in pred njo 
so bili prijatelji ali sorodniki pokojnega fanta in vsi so bili zelo potrti. Nekateri so kar na 
glas jokali. Edini prostor, kjer je duhovnik lahko govoril s staršema, je bila njuna spalnica. 
Objeli so drug drugega in tako izrazili svojo nemoč, bolečino in žalost. Potem so sedli na 
posteljo in duhovnik je zanju molil. Nato pa je predlagal zakoncema, naj prosita Boga, da 
bi bedel nad njunim življenjem ob težki nesreči, ki ju je doletela, ter jima pošlje svojega 
Svetega Duha.
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Čez šest mesecev je oče dogodek takole opisal: »Prosil sem Boga, naj napolni moje 
življenje s Svetim Duhom in skoraj takoj sem začutil mirno toplino po vsem telesu. Bilo 
mi je, kakor bi me kdo od znotraj odtajal. Takrat sem« sklenil mir »z Bogom in s svetom« 
… Ne razumite me napačno: tudi kristjani jočemo in tudi jaz jočem za svojo družino in za 
svojim sinom. A tudi ko to delam, sem miren.“

Po: B. Rustja, Obrisal bom solze z njihovih oči

KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA    NOVEMBER 2020
DAN PRAZNIKI, DOGODKI

NE
1. 11. VSI SVETI

- za Marijo Jakopin
- za Egidija Hrvatina in Ludvika in Marijo Mele
- za Franceta Braniselja in vse pok. iz družine Obreza
- za žive in pokojne farane

PO
2. 11. SPOMIN VERNIH RAJNIH

- za družino Šparemblek in Vladimirja
- za rajne
- za rajne
- za rajne
- za Franca Mlakarja
- za Melito in pok. Obreza

TO
3. 11. sv. Viktorin Ptujski

- za Franceta Kovšca
- za Janeza Šparembleka
- za Franceta Kranjca (Zelše)

SR
4. 11. sv. Karel Boromejski

- za  pok. iz družine Obreza
- za Ivo in Franca Baumana in družino Donat
- za pok. Martinčič

ČE
5. 11.

sv. Zaharija in Elizabeta, 
starši Janeza Krstnika

- za Tilko in vse pok. iz družine Petrovčič
- za Franja Frbežarja, obl.
- za Stanislava in Stankota Lunka

PE
6. 11. sv. Lenart

- za Franca Stražišarja
- za Zoro in Mirota Miklavčiča, obl.
- za starše Alojza in Marijo Verbič

SO
7. 11.

- za Marijo Žurga
- za Vero Miklič
- za Jožeta Šparembleka
- za Marijo Petrovčič, 30. d.p.p.

NE
8. 11.

32. NEDELJA 
MED LETOM

- za Ano Modic
- za žive in pokojne farane
- za Franca Leskovec, obl.
- za ata Jožeta Mestek, obl.
- za pok. Gostiša in Mazi

PO
9. 11.

POSVETITEV 
LATERANSKE BAZILIKE

- za Ivanko Turšič
- za Jožeta in Ivano Stražišar in starše Martinčič
- za Francko Jamnik
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TO
10. 11. sv. Leon Veliki

- za Jožeta in vse pok. Udovič
- za Rezko Kranjc
- za Anico in Radota Vipotnika

SR
11. 11. sv. Martin

- za pok. Kebe
- za Antona Jamnika
- za Stanislavo Turk, obl.

ČE
12. 11. sv. Jozafat

- za Alojzijo in Franca Medena
- za pok. Košir
- za Franca Stražišarja

PE
13. 11. sv. Stanislav Kostka

- za Ano in Jožeta Šusterja
- za Janeza Sveta
- za starše Frančiško in  Janeza Lovko

SO
14. 11. sv. Nikolaj Tavelič 

- za Janeza Dovjaka, obl.
- za družino Rožanec (Brezje 10)
- po namenu

NE
15. 11.

33. NEDELJA 
MED LETOM

svetovni dan ubogih
teden zaporov

- za Dragota Jakopina
- za Alojzijo in Janeza Šparembleka
- za Kazimirja Gašperiča, obl.
- za žive in pokojne farane

PO
16. 11. sv. Marjeta Škotska

- za starše Kušljan
- za Pepco Potočnik
- za Andreja in Franca Brezpalec
- za Stanislava Humar, 30. d.p.p.

TO
17. 11. sv. Elizabeta Ogrska

- za Frančiško in Antona Zidarja
- za Aleksandra Klepca
- za Toneta Urbasa

SR
18. 11.

- v zahvalo
- za zdravje v družini
- za pok. iz družine Štefančič in Simičak

ČE
19. 11. sv. Neža Asiška

- po namenu
- za Branka Štritofa
- za Stanislava Debeljaka

PE
20. 11. sv. Edmund

- v zahvalo
- za Angelo in Edvarda Furlana, obl.
- za Janeza in Jožeta Opeka, obl.

SO
21. 11. Darovanje Device Marije

- za Matija Marinčka, obl.
- za Ivanko Godeša, obl. in starše
- za Jožeta Mestka, 30. obl.

NE
22. 11.

JEZUS KRISTUS, 
KRALJ VESOLJSTVA

teden Karitas

- za Vladimirja Levarja, obl.
- za Milana Baraga, ml. in st., obl.
- za Jožico in starše Oblak iz Otonice
- za žive in pokojne farane

PO
23. 11. sv. Klemen

- za družino Kovač
- za Marijo Obreza (Dol. Vas)
- za Jožeta Udoviča , obl. in pok. Udovič in Novak
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TO
24. 11. sv. vietnamski mučenci

- za Franca Medena
- v zahvalo za opravljeno delo
- za Rezko in ata Jožeta , obl.

SR
25. 11.

sv. Katarina 
Aleksandrijska

- Franceta Brzka, obl.
- za Konrada Kneza
- v zahvalo

ČE
26. 11. sv. Valerijan Oglejski

- za Ano Šuster, obl.
- za Jankota Tavčarja, obl.
- za Blanko Tomšič

PE
27. 11. sv. Virgil in Modest

- za Valentina Korena, obl.
- za Jakoba in Terezijo Opeka
- za domovino

SO
28. 11. sv. Katarina Laboure

- za Zlatka Jambrošič
- za Ludvika Urbasa, obl.
- za Jankota Vidmarja

NE
29. 11.

1. ADVENTNA NEDELJA
KARITAS

- za Jožefo Žnidaršič, obl.
- za Frančiško Boštele, obl.
- za žive in pokojne sodelavce Karitas
- za Franca Rožanca ob roj. dnevu
- za žive in pokojen farane

PO
30. 11. SV. ANDREJ 

- za Tilko Petrovčič
- za Ivano Opeka
- za Andrejo Zupan

P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjenih več maš, mi mašujemo po treh namenih po ostalih namenih mašujejo duhovniki na Rakovniku. 

Prvo adventno nedeljo, ki je hkrati tudi nedelja Karitas, 
obhajajmo z željo in prošnjo, da ljubezen postane naše pos-
lanstvo in naš način življenja.

Če bi vsak po svojih močeh res prispeval svoj delež k lajšanju 
stisk in bolečin, v katerih se znajdejo mnogi zaradi različnih vzrokov, 
bi življenje teh ljudi bilo veliko lažje. Hvala vam, dobrotniki, sode-
lavci in prostovoljci Karitas. Po vaši dobroti je križ mnogih lažji. 

Ob nedelji Karitas iskreno vabim tudi nove prostovoljce, da 
se pridružite Karitas, da se ta veriga ljubezni in dobrote še poveča in da še bolj utrdimo vezi. 

Adventni čas, ki ga danes začenjamo, nas spodbuja, da se še dejavneje vključimo v laj-
šanje bolečin in da svojo vero sredi tega sveta živimo kot znamenje upanja in Božje bližine.

Nič slajšega ni od ljubezni, močnejšega nič; nič višjega, nič širšega, nič prijetnejšega,  
nič popolnejšega, nič boljšega v nebesih in na zemlji: zakaj iz Boga se je rodila  

in le v Bogu nad vsemi stvari si more spočiti.( Lojze Bratina)


