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PISMO BOLNIKOM OB SVETOVNEM DNEVU BOLNIKOV
»Bolan sem bil in ste me obiskali!« (Mt 25,36)

11. februarja 2023
Smo v času pričakovanja drugega Jezusovega prihoda. Gospod je rekel: »Odha-

jam, 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 nato, 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).

Drugi Jezusov prihod bo povezan s sodbo. To bo dan, ko Bog ne bo molčal (Ps 50,3). Sv. Janez od 
Križa je zapisal: »Na večer našega življenja bomo sojeni po ljubezni.« Sojeni bomo po tem, koliko dobre-
ga smo storili svojim bližnjim, svojim bratom in sestram v Kristusu, še posebej trpečim, ljudem v stiski, 
tako ali drugače preizkušenim. Do Gospodovega prihoda se vse skrbno piše v knjigo našega življenja. 
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 pravi: »Karkoli ste storili enemu od 
teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (v. 40). Gospod se izenači tudi z bolnimi, ko reče: »Bolan 
sem bil in ste me obiskali« (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. 

Rad povem misel, ki sem jo slišal od prejšnjega bolnišničnega duhovnika, ko so ga spraševali, zakaj je 
križ brez korpusa v Slomškovi kapeli v bolnišnici. Njegov odgovor je bil: »Jezus leži v sobah na bolniških 
posteljah.« In tega Jezusa imam priložnost vedno znova obiskovati. Včasih je tako preizkušen, da ne 
more imeti drugega imena kot Kristus. Ko sem pri bolnih, najraje poslušam. Tisti, ki so bolj pri močeh, so 
navadno zgovorni. Največ srečanj je s težko bolnimi, ki lahko komaj še kaj spregovorijo ali pa tudi tega 
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ne več. Takrat mi ne preostane drugega, da molim za bolnega in ga mazilim ter sem v tišini ob njem. 
Tega ali onega tudi primem za roko in mu dam čutiti, da sem mu blizu v njegovi stiski. Najhuje je, ko se 
je treba posloviti od otroka ali od mladega človeka, ki bi imel še vso prihodnost pred seboj, če se mu 
ne bi bližalo slovo. V zadnjem obdobju sem nekajkrat slišal kakšnega bolnika, ki se je spraševal: »S čim 
sem si to zaslužil?« Težko je odgovoriti 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 dobremu« 
(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 poskrbijo za to, da pokličejo duhovnika, ki je 
odgovoren za duhovno oskrbo. Marsikdo bi si želel duhovnika, pa nihče ne poskrbi za to. Nekateri odla-
šajo z obiskom duhovnika, vendar se ta »računica« vedno ne izide. Zakrament bolniškega maziljenja je 
namenjen telesnemu in duhovnemu zdravju bolnega. Bog deluje po zakramentu, po molitvi duhovnika. 
Veliko sem videl že takih, ki so ozdraveli, pa tudi take, ki so odšli pripravljeni, spravljeni h Gospodu. Bogu 
hvala za vse! P. Ivan Hočevar

KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA   FEBRURA 2023
DAN PRAZNIKI, DOGODKI

SR
1. 2. Brigita

ob 7.00 in 18.00 - za pok. salezijance
- za pok. salezijance
- za pok. salezijance

ČE
2. 2.

GOSPODOVO DARO-
VANJE SVEČNICA

ob 8.00 in 18.00 - za Ivo Primožič
- za Staneta Modica in starše
- za Miroslava Hribljana

PE
3. 2. Blaž

ob 7.00 in 18.00 - za Marijo Leskovec
- za Jelko in Jožeta Ileršiča, obl.
- za starše Rožanc, obl. in sina Toneta

SO
4. 2.

Oskar
cerkev ureja 6. skupina

srečanje 6. zakonske skupine

ob 7.00 in 18.00 - za Jožeta, obl. in Frančiško Svet
- za Jožeta Primšarja, obl.
- za pok. Knez

NE
5. 2.

5. NEDELJA MED LE-
TOM

8.00                   
10.00                
11.00 – Podslivnica 
14.00 – Podslivnica 
18.00                

- za Bibiano in Jožeta Bavdka
- za Antona Turka in Ano Brezec in Tončko
- za Jožeta Sernela in vse pok. Sernel in Otoničar
- za Janeza Sernela, 8. d.p.p.
- Alojza Urbasa, obl.

PO
6. 2. Pavel Miki

ob 7.00 in 18.00 - za Frančiško Leskovec, obl.
- za Petra Topleka, 30. d.p.p.
- za Viktorijo Maček

TO
7. 2. Koleta

ob 7.00 in 18.00 - za Franca in Antona Turka, obl.
- za Darkota Bavčarja
- za pok. iz družine Turšič in Lazarevič
- za žive in pokojne farane

SR
8. 2.

Jožefina
Prešernov dan

ob 7.00 in 18.00 - za Janeza Škofa
- za Emo Dobrovoljc, 8. d.p.p.
- za 
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ČE
9. 2. Apolonija

ob 7.00 in 19.00 - za Cirila Lunka
- za 
- za 

PE
10. 2.

Sholastika
srečanje 2. zakonske 

skupine

ob 7.00 in 18.00 - za Alojzija in Antonijo, obl. Škerl
- po namenu
- za 

SO
11. 2.

Lurška mati Božja
svetovni dan bolnikov
cerkev ureja 7. skupina

srečanje 4. zakonske skupine

ob 7.00 in 18.00 - za Marijo in Alojza in Hči Marijo Verbič
- za Igorja Dobnikarja
- za 

NE
12. 2.

6. NEDELJA MED LE-
TOM

8.00                   
10.00                
11.00 - Martinjak 
18.00                

- za Janeza Šparembleka, obl.
- za Julijano in Jožeta Brezca
- za Veroniko in Franca Rožanca
- za zdravje in blagoslov pri delu

PO
13. 2. Kristina

ob 7.00 in 18.00 - za Alojza in Jožico Hiti, obl.
- za Antona Turka, obl.
- za žive in pokojne farane

TO
14. 2. Valentin

ob 7.00 in 18.00 - za Stanislava Humarja in starše
- za
- za

SR
15. 2. Klavdij

ob 7.00 in 18.00 - za Cvetko Klepac
- za Danijela Kraševca, obl.
- za zdravje

ČE
16. 2. Julijana

ob 7.00 in 18.00 - za Janeza in Ivana Martinčiča
- za Ivanko Petrovčič
- za Aljenko, obl. in Jožeta Eržena

PE
17. 2. Aleš

ob 7.00 in 18.00 - za Jožeta in Jožefo Obreza
- v zahvalo za 50 let skupnega življenja
- v zahvalo in priprošnjo

SO
18. 2.

Frančišek
cerkev ureja 8. skupina

srečanje 5. zakonske skupine

ob 7.00 in 18.00 - za Janija Tekavca
- za Marijo in Žarkota Trklja
- za Franca Medena

NE
19. 2.

7. NEDELJA MED LE-
TOM

8.00                   
10.00                
11.00 - Podslivnica 
18.00                

- za Katico Kovač
- za Janeza Žnidaršiča, obl. in sestri in brata
- za Andreja Šivca
- za pok. iz družine Lovko

PO
20. 2. Frančišek in Jacinta

ob 7.00 in 18.00 - za duhovike
- za Franca in Ano Opeka
- za Ano Mele 

TO
21. 2. Peter Damiani

ob 7.00 in 18.00 - za žive in pokojne farane
- za Viktorijo Maček
- za Jožefo Košmrlj in Franca Modica

SR
22. 2. PEPELNICA

ob 7.00 in 18.00 - za Tilko Petrovčič
- za Edvarda in Jožefo Mele
- za božjo blagoslov in varstvo Domna in Sare

ČE
23. 2. Polikarp

ob 7.00 in 18.00 - za Jožeta Obreza, obl.
- za Radota Kovačiča, obl.
- za 
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PE
24. 2.

MATIJA
srečanje 1. zakonske 

skupine

ob 7.00 in 18.00 - za Tilko Mele, obl.
- za pok. stare starše
- za 

SO
25. 2.

Taras
cerkev ureja 5. skupina

ob 7.00 in 18.00 - za Frančiško Jamnik, obl.
- za Brankota janeža, obl.
- za družino Cimperman

NE
26. 2. 1. POSTNA NEDELJA 

8.00                   
10.00                
11.00 - Martinjak
18.00                

- Bogu v zahvalo za 90 let življenja
- za Marijo Trklja, obl.
- za mir in zdravje
- za Janeza Otoničarja

PO
27. 2. Gabrijel

ob 7.00 in 18.00 - za Jožeta in Matija Obreza
- za zdravje in srečo
- za 

TO
28. 2. Roman

ob 7.00 in 18.00 - za Franca Vidmarja
- za Viktorja Ulaga, obl.
- za Emo , 30. d.p.p. in Dašo Dobrovoljc

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

Bralci Božje besede ob nedeljah  
pri dopoldanskih mašah:
Datum Maša Berilo Bralec

5. 2. 2023
8.00 1. berilo Andreja Hiti

2. berilo Katarina Špeh

10.00 1. berilo Slavko Zalar
2. berilo Ksenja Zalar

12. 2. 2023
8.00 1. berilo Erika Opeka 

2. berilo Franc Opeka

10.00 1. berilo Urša Knez
2. berilo Blaž Knez

19. 2. 2023
8.00 1. berilo Marija Mevc

2. berilo Nasta Luštrik

10.00 1. berilo Elektra Lavrič 
2. berilo Ana Špeh

26. 2. 2023
8.00 1. berilo Tatjana Lekšan

2. berilo Jože Lekšan

10.00 1. berilo Družinska kateheza
2. berilo Družinska kateheza

(Božjo besedo najdete na spletni strani hozana.si, 
kadar kdo ne more brati, naj poišče zamenjavo)

Mati žalostna,  
bodi ob vzglavju vseh bolnikov sveta. 
Teh, ki so v tej uri  
izgubili zavest in umirajo; 
teh, ki so izgubili vsako upanje  
na ozdravljenje; 
teh, ki vpijejo in jočejo od bolečin; 
teh, ki se ne morejo zdraviti,  
ker nimajo denarja; 
teh, ki bi tako silno radi hodili, 
pa morajo negibno ležati; 
teh, ki cele noči  
ne morejo zatisniti očesa; 
teh, ki se morajo odreči  
najlepšim načrtom za prihodnost; 
teh predvsem,  
ki ne verujejo v prihodnje življenje; 
teh, ki se upirajo Bogu in ga preklinjajo; 
teh, ki ne vedo,  
da je Kristus trpel kot oni.

Fernand Lelotte


