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SVETI KRST

30. november, sobota – ob 10.00
adventna delavnica. Izdelovanje
adventnih venčkov z veroučenci in
njihovimi starši. Dragi otroci, lepo
vabljeni, da skupaj izdelamo adventni
venček in se tako začnemo pripravlja-
ti na Jezusovo rojstvo.

Nekaj izvodov knjige Dar za dar je
še ostalo. Če bi kdo želel dobiti doda-
tno knjigo ali je še ni prejel, naj pove
kateremu od članov ŽPS in bo knjigo
prejel v dar. Prav tako lahko knjigo
podarimo tistemu, ki bi jo želel imeti,
čeprav ni član naše župnije.

ROMANJE V LURD 2014

Vabljeni na romanje v Lurd, največje Marijino romarsko središče na
svetu, na kraj molitve, milosti in upanja, od 21. do 25. aprila 2014.

Za romanje se prijavite v župnišču. Za zgodnjo prijavo v mesecu oktobru popust
15 €. Cena romanja 399 €. Način plačila: ob prijavi 100 €, možnost odplačevanja
na obroke brez obresti. Odstopnina 20 € (v primeru dokumentirane višje sile).
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Imeli bomo priložnost izpovedati vero

v vstalega Gospoda

po naših stolnicah in cerkvah po vsem svetu,
po naših hišah in družinah,

da bi vsak začutil globoko potrebo
po boljšemu poznavanju in posredovanju

vere prihodnjim rodovom.
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V lepem jesenskem času, ko se gozdo-
vi odenejo v zlato rumeno barvno ode-
jo, ko pobiramo sadove zemlje, še bolj
čutimo, da je vse Božji dar, tudi naj-
bolj drobne stvari. Ob čutenju obdar-
jenost nas je zahvalna nedelja povabi-
la, da se obrnemo k Bogu, ki nam je
izkazal tolike dobrote, ter hkrati s svo-
jim življenjem odgovorimo na Božjo
ljubezen.

Na grobove naših dragih polaga-
mo cvetje, prižigamo
sveče, upam, da tudi
molitve. Praznik
VSEH SVETIH nas je
s svojo tišino vabil,
da se zazremo v skri-
vnost življenja in
smrti, da se zazremo
v rajnega očeta,
mater, moža, ženo,
brata, sestro ... Pred
nas so morda še bolj
krepko stopili njihovi
ljubeči obrazi. S svojim
notranjim ušesom smo slišali njihov
mehki, ljubeči glas. Prebujali so se topli
spomini, obdani s tančico žalosti, ker
jih naše telesne oči ne vidijo, ušesa ne
slišijo.

Bog nam v tišini spomina na rajne šepe-
če o največji zmagi, o zmagi življenja
nad smrtjo. Prisluhnimo, zaslišali bomo
izzivalne besede, namenjene smrti:
»Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je
tvoje želo?« Vstali nam ob grobu očeta,
matere, ob grobu žene, moža šepeče:
»Jaz sem življenje in vstajenje!« Nič,

kar je na svetu Božjega, ne bo uničeno,
ampak samo poveličano.

»Kristusovo trpljenje se vedno zaključi z
radostjo njegovega vstajenja.« (bl.
Mati Terezija)

Vera v večno življenje je ena od teme-
ljnih resnic krščanske vere. Z veliko

gotovostjo apostol Pavel
poveže vero v Kristusovo

vstajenje z vero v naše
večno življenje in

dvomljivcem jasno
spregovori: »Če
torej mrtvi ne
morejo biti obujeni,
tudi Kristus ni bil
obujen. Če pa Kris-
tus ni bil obujen, je
prazna vaša vera in
ste še v svojih gre-
hih (1 Kor 15, 16-
17). Ali imamo več-
no življenje ali ne,
je torej odvisno od
naše vere. »Kdor

veruje vame, ima večno življenje,«
pravi Jezus, »in obudil ga bom posled-
nji dan.« Kdor veruje vanj, ima večno
življenje (božje življenje), ima sposob-
nost, da živi na drugačen način, ima
gotovost, da to življenje, ki nam ga je
podaril Jezus, nikoli ne mine. Čeprav
boli, čeprav je hudo, ko nas zapuščajo
najdražji, vemo, da to ni večna ločitev,
vemo, da bomo v občestvu svetnikov
spet združeni. A ni lepo, če imaš vero?

župnik

DUHOVNA MISEL LETO VERE

Stvarnik zemlje in neba. Pred oltar ti
polagamo naš trud. Naše napore.
Sadove našega dela. Prijetno leto je
bilo in hvaležni smo ti, da so pridelki
lepo uspevali. Da imamo dovolj hrane,
da se lahko z njo nasitimo.

Darujemo ti svoje vesel-
je, saj brez veselja bi bili
slabši, zagrenjeni.

Darujemo ti svo-
je odpovedi,
saj brez njih bi
bili drugi pri-
krajšani.

Darujemo ti
svoje sorodnike
in prijatelje, ki
nam nenehno
stojijo ob strani.

Darujemo ti
svojo ljubezen,
saj če je ne bi
imeli, ne bi
mogli živeti.

Darujemo ti naše
molitve, hvaležni smo,
da nas slišiš in uslišiš.

Darujemo ti svoje ljubljene, bližnje, ki
so zaklad v naših življenjih.

Darujemo ti svoje delo, službo, ki nam
prinaša denar.

Darujemo ti naše učitelje in vzgojitelje,
ki nas vzgajajo z lastnim vzgledom.

Darujemo ti svoje premoženje, ki nam
zagotavlja udobje na tem svetu.

Darujemo ti sami sebe. Sprejmi nas na
svoj daritveni oltar in nas v sveti

evharistiji poveži med
seboj, da bomo
skupaj eno.

Stvarnik zemlje in neba.
Sprejmi naše darove,
naš trud, nas! Uporabi
nas kot orodje v svojih
rokah, da bomo veno-
mer polni tvoje ljubez-
ni, v naš vsakdan, v
našo družbo, prina-
šali tvoj mir. Bla-
ženi mir. Mir v
naših srcih, oseb-
ni mir, naj bo
tisti, po katerem
bomo hrepeneli,
si ga želeli in se
zanj trudil i .
Stvarnik zemlje
in neba, vse te
darove polaga-

mo pred te in se ti
zahvaljujemo, da si nenehno z nami.
Da nas usmerjaš, vodiš, tolažiš ter
nam kažeš pravo pot skozi življenje.

Zahvalna nedeljaZahvalna nedelja
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DAR za DAR DAR za DAR

Več o oddaji in posnetek
najdete na spletni strani

www.kotlje.si

Kje naj sploh začnem. Pri delu v dnev-
ni sobi, ko smo sedeli na tleh in lepili
voščilnice? Ali raje pri vožnji do kraja,
kjer bomo prodajali? Pri oznanjevanju
pri maši? Pri začudenih obrazih odob-
ravanja, ko so slišali zakaj to počne-
mo, in KDO to počne? Občutku zado-
voljstva, ko smo se vračali nazaj
domov? Pri tistem neverjetnem občut-
ku, da nekam pripadaš, da veš da te
potrebujejo in dejansko pomagaš pri
nečem tako velikem kot je obnova
cerkve?!

Večkrat ko sem sedela v cerkvi pri
maši, sem se zastrmela v obnovljene
oltarje: »tudi zaradi mene se je to ure-
sničilo, tudi jaz sem del te obnove,
tudi jaz sem pomagala«… zahvalila
sem se Bogu, da nam je stal ob strani
(in nam še ZDAJ) da nam je vlival
moči.

Sama sem šla voščilnice prodajat, žal,

le štirikrat, pa vendar je vsakič bilo
nekaj prav posebnega, enostavno si
dobil občutek da si pomemben, da res
pomagaš pri nečem, kar bo še dolgo,
res dolgo lahko 'vsem na očeh'. Kajti
hej, mislim da se ne bodo čez 10 let
oltarji spet dobivali iz svojih mest in
odšli na obnovo! Delo vseh nas bo za
vedno v naših srcih. Še dolgo časa bo
'razstavljeno'. Vsak od nas bo dobil
plačilo v nebesih, nikakor ne bo poza-
bil da smo naredili nekaj tako neverje-
tnega v Njegovem imenu, Zanj, in
seveda vse dobro kar smo naredili
drug za drugega. Postali smo prijatelji
med seboj, utrdili smo našo vero. Jaz
sem jo prav gotovo. Boljšega plačila si
ne bi mogli želeti. Vesela sem, da sem
dobila možnost sodelovati pri nečem
tako enkratnem, tako neopisljivo
neverjetnem.

Nina Ošep

V tednu po zahvalnem koncertu smo
se odpeljali na obisk h gospodu nad-
škofu v pokoju, msgr. dr. Francu
Krambergerju. Nesli smo mu knjigo
Dar za dar. Bili smo skupaj pri sv.
maši, ki jo je daroval. Našega obiska
je bil zelo vesel. Povabil nas je v svoje
domovanje in nam ga prijazno razka-
zal. Kar celo uro smo se zadržali v pri-
jetnem klepetu, saj ga je, kot vedno,
marsikaj zanimalo o naši župniji. Pova-
bili smo ga, naj nas pride obiskat.
Obljubil je, da ob prvi priložnosti.

Zelo lepo je bilo pri g. nadškofu. Nje-
gov topel sprejem je segel v srce.
Sproščen klepet je prinašal mir v dušo,
kajti milina g. nadškofa in izbrane, a
preproste besede vedno nagovorijo
človeka. Ob slovesu nam je tudi on
podaril knjigo, svojo, sveže natisnjeno,
pravkar izdano, z naslovom: Slomšek
med nami živi, govori in raste (njegovi
govori o Slomšku). Knjiga je globok
vodnjak duhovne hrane. G. Kramber-
ger je umetnik besede in velja za ene-
ga največjih poznavalcev blaženega
Antona Martina Slomška …

Proti koncu obiska se nam je pridružil
še naš bivši kaplan, g. Sebastijan
Valentan. Tudi z njim smo prijetno
poklepetali in mu podarili knjigo Dar
za dar. Bil je vesel nas, kakor tudi knji-
ge.

G. Krambergerju in g. Sebastijanu se
iskreno zahvaljujemo za sprejem, spo-
dbudne besede in prisrčno kramljanje.

Pošiljamo tople pozdrave iz župnije
Kotlje.

Veronika Kocuvan

Spoštovani!

Velik Boglonaj za podarjeno knjigo Dar
za dar, ki obsežno opisuje potek obno-
ve notranjosti župnijske cerkve svete
Marjete v Kotljah.

Sam sem eno leto hodil maševat v
omenjeno cerkev in imam na tisti čas
lepe spomine, zato mi bo knjiga dra-
gocen spomin na liturgična obhajanja,
ki smo jih skupaj doživljali.

Čestitam Vam in želim Božjega blagos-
lova ter obenem pozdravljam vse
Kotuljce.

Sebastjan Valentan

Kapo dol pred HotuljciKapo dol pred Hotuljci

V tem tednu sem se v studiu srečal
tudi z župljani iz Kotelj na Koroškem.
Za oddajo Utrip Cerkve na Slovenskem
smo snemali pogovor o projektu Dar
za dar, ki so ga po 12-ih letih sklenili v
začetku oktobra. Dvakrat sem ostal
brez besed: prvič, ko sem poslušal
podatke in zgodbe o projektu in dru-
gič, ko sem spremljal njihovo pripove-
dovanje.

Pri projektu so mladi Hotuljci izdelovali
- šivali voščilnice in jih prodajali, denar
pa namenili za obnovo župnijske cer-

kve. V 12-ih letih so jih zašili 80.000,
prodajali so jih po Sloveniji v kar 150-
ih župnijah in pri tem prevozili 40.000
kilometrov. Kako močno je projekt
povezal župnijo in mlade, je bilo slišati
iz njihovih pripovedovanj. Zelo oseb-
na, pričevanjska in globoka so bila.

Vir: blog.ognjisce.si/matjaz

Na obisku v LenartuNa obisku v Lenartu
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kar je na svetu Božjega, ne bo uničeno,
ampak samo poveličano.
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torej mrtvi ne
morejo biti obujeni,
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tus ni bil obujen, je
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ste še v svojih gre-
hih (1 Kor 15, 16-
17). Ali imamo več-
no življenje ali ne,
je torej odvisno od
naše vere. »Kdor

veruje vame, ima večno življenje,«
pravi Jezus, »in obudil ga bom posled-
nji dan.« Kdor veruje vanj, ima večno
življenje (božje življenje), ima sposob-
nost, da živi na drugačen način, ima
gotovost, da to življenje, ki nam ga je
podaril Jezus, nikoli ne mine. Čeprav
boli, čeprav je hudo, ko nas zapuščajo
najdražji, vemo, da to ni večna ločitev,
vemo, da bomo v občestvu svetnikov
spet združeni. A ni lepo, če imaš vero?
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Stvarnik zemlje in neba. Pred oltar ti
polagamo naš trud. Naše napore.
Sadove našega dela. Prijetno leto je
bilo in hvaležni smo ti, da so pridelki
lepo uspevali. Da imamo dovolj hrane,
da se lahko z njo nasitimo.

Darujemo ti svoje vesel-
je, saj brez veselja bi bili
slabši, zagrenjeni.

Darujemo ti svo-
je odpovedi,
saj brez njih bi
bili drugi pri-
krajšani.

Darujemo ti
svoje sorodnike
in prijatelje, ki
nam nenehno
stojijo ob strani.

Darujemo ti
svojo ljubezen,
saj če je ne bi
imeli, ne bi
mogli živeti.

Darujemo ti naše
molitve, hvaležni smo,
da nas slišiš in uslišiš.

Darujemo ti svoje ljubljene, bližnje, ki
so zaklad v naših življenjih.

Darujemo ti svoje delo, službo, ki nam
prinaša denar.

Darujemo ti naše učitelje in vzgojitelje,
ki nas vzgajajo z lastnim vzgledom.

Darujemo ti svoje premoženje, ki nam
zagotavlja udobje na tem svetu.

Darujemo ti sami sebe. Sprejmi nas na
svoj daritveni oltar in nas v sveti

evharistiji poveži med
seboj, da bomo
skupaj eno.

Stvarnik zemlje in neba.
Sprejmi naše darove,
naš trud, nas! Uporabi
nas kot orodje v svojih
rokah, da bomo veno-
mer polni tvoje ljubez-
ni, v naš vsakdan, v
našo družbo, prina-
šali tvoj mir. Bla-
ženi mir. Mir v
naših srcih, oseb-
ni mir, naj bo
tisti, po katerem
bomo hrepeneli,
si ga želeli in se
zanj trudil i .
Stvarnik zemlje
in neba, vse te
darove polaga-

mo pred te in se ti
zahvaljujemo, da si nenehno z nami.
Da nas usmerjaš, vodiš, tolažiš ter
nam kažeš pravo pot skozi življenje.

Zahvalna nedeljaZahvalna nedelja
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Dragi verniki župnije KotljeDragi verniki župnije Kotlje

KDO JE USTVARIL SVET?
Bog sam, ki je onstran časa in prostora, je iz nič ustavril svet in
priklical v bivanje vse stvari. Vse, kar je, je odvisno od Boga in
obstaja le zato, ker Bog hoče, da je.
Stvarjenje sveta je takorekoč ‘skupno delo’ troedinega Boga. Oče je Stvarnik,
Vsemogočni. Sin je smisel in srce sveta: “Vse je ustvarjeno po njem in
zanj” (Kol 1, 16). Zakaj je svet dober, vemo šele, ko spoznamo Kristusa in
razumemo, da je njegov cilji: Gospodova resnica, dobrota in lepota. Sveti Duh
je tisti, ki drži vse skupaj; on je tisti, ki “oživlja” (Jn 6, 63).

Youcat - katekizem katoliške Cerkve za mlade, Slomškova založba 2011

Vera? Definirali so jo kot sistem nau-
kov, norm, vrednot in dejanj, obredov,
v katerih se kaže zavest o obstoju
Boga, nadnaravnih sil, ... Kako pa naj
jo jaz ubesedim in kaj pomeni meni?
Pravzaprav ne znam. Ni nekaj, kar bi
človek lahko opisal. Je nekaj, kar pre-
prosto čutiš.

Lahko bi jo primerjali z ljubeznijo. Zal-
jubiš se na slepo in samo upaš lahko.
Nobenega dokaza nimaš, da se ne bo
tisto lepo enkrat spremenilo v tvojo
najhujšo moro. Vsi na svetu ti lahko v
obraz polagajo dokaze in razumljive
argumente, zakaj je tvoje čustvo sme-
šno in neutemeljeno, pa vendar te
nekaj vleče. Razum potisneš na stan in
preprosto verjameš, upaš. Ne najdeš
pravih besed in razlogov, pa vseeno se
ti zdi, da je prav in da temu moraš
slediti.

Lahko bi jo primerjali z zaupanjem. Ko
si na tleh, ko boli, ko si ujet v svojih
lastnih zmotah in se sprašuješ, ali
sploh še obstaja rešitev … takrat ver-

jameš, da si v tem trenutku prav tam,
kjer moraš biti. Da obstaja nek načrt,
neka pot, ki te vodi tja, kamor moraš.
Ovire te bodo naredile močnega in ti
dale orožje, da boš takrat, ko bo šlo
zares, znal odreagirati. Ko je najhuje
in podvomiš, pa te spet nepričakovano
nekdo pobere, spravi na noge in ti
pokaže, zakaj si točno tam, kjer si.

Lahko bi ji rekli odpuščanje. Ves čas
ponavljamo iste napake, ki nas držijo
ujete v nekem našem svetu. Nam dajo
naš 'jaz' in nas vedno znova vrnejo k
temu jaz-u, tudi takrat, ko si želimo
zbežati in najti nekaj boljšega. Odpuš-
čanje pa nam da novo priložnost. Mož-
nost, da pustimo vso navlako za sabo
in obrnemo nov list v življenju.

No, to je vera. Ta naš sistem naukov
in norm, ki je dilema in jedro spora že
od obstoja človeštvo naprej. Toliko
pametnih in razumnih razlogov neka-
teri najdejo, da jim nasprotujejo. Pa
vendar …  če le hočeš, jo začutiš.

Janja Golobinek

Oglašam se Vam iz Maribora, kjer
živim in delujem kot duhovnik-jezuit že
blizu 60 let. V januarju 1995 sem bil
prvič pri vas, potem pa me je g. Mar-
jan Plohl do pred kratkim vsako leto
vsaj po enkrat povabil, da sem spove-
doval, maševal in pridigal. V vaši žup-
nijski cerkvi, pri svetem Mohorju, in na
Selah. Imam vas
v lepem spomi-
nu. Pred kratkim
sem prejel v dar
knjigo Dar za
dar, ki čudovito
opisuje vaše sku-
pno prizadevanje
za obnovo vaše
župnijske cerkve.
Poznam kar
nekaj župnij, v
katere sem bil
povabljen za
duhovno pomoč,
a se je pri vas
godilo nekaj
enkratnega, kar
se ni nikjer drug-
je. Ta enkratnost
je bila najprej v
izvirnosti, kako ste z izdelovanjem in
prodajo čestitk zbirali sredstva, potem
pa v tem, kako ste vse našteto delali z
ljubeznijo, nesebično, načrtno, vztraj-
no in složno. Bog vas je bil vesel in je
vaše delo blagoslovil. Čestitam in se z
vami veselim.

Smo pred praznikom vseh svetnikov,
pa se nam samo od sebe postavlja
vprašanje, v čem je svetost. Ni v veli-
kih ali izrednih dejanjih, čeprav je bilo
nekaterim svetnikom dano, da so jih
delali. Delal je v resnici Bog, oni so le
z njim sodelovali. Svetost tudi ni veza-
na na noben poklic ali izobrazbo ali

stan ali spol ali
kraj ali katero
drugo zunanjo
okoliščino. Sve-
tost je v zvestobi
Božji volji v okol-
ju, v katero nas
je postavila nje-
gova previdnost.
Tam, kjer si,
sprejmi, kar ti je
dano, in odgo-
vorno izpolni, kar
se od tebe priča-
kuje. Vse v veri,
upanju in ljubez-
ni. Modro, pravi-
čno, pogumno in
v pravi meri. Ne
pretirano ne v
eno ne v drugo

stran. Prepričan sem, da so med Vami
mnogi, ki se po tem ravnate in hodite
po poti svetosti. Le pogumno naprej,
ne bo vam žal.

Prazniku vseh svetih sledi dan vernih
duš. Ker vemo, da nič, kar ni čisto, ne
more v nebesa, in ker tudi vemo, da ni
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Za nami so dnevi, ki jim je Cerkev sko-
zi zgodovino namenila velik pomen.
Spominjamo se naših dragih bližnjih, ki
so odšli s tega sveta. Ne vemo ali so
že prestopili mejo večnosti ali že smejo
zreti v obličje Nebeškega Očeta ali so
še vedno v stanju hrepenenja po večni
sreči. Vsekakor pa jim je z odhodom
iz tega sveta odgovorjeno na vpra-
šanja! Že so bili deležni Božje
milosti in dobili odgovor na vsa
vprašanja. Tako si še bolj
goreče želijo prestopiti v
večno življenje, kjer
bodo lahko zaživeli
združeni s svojimi
prijatelji, saj so že
spoznali, da je člove-
ško življenje minlji-
vo, nebeško pa več-
no.

Veliko molitev, ver-
jetno več kot skozi leto, smo v teh
dneh namenili prav njim. Prosili smo
Boga preko Usmiljene Matere Božje,
naj jim pomaga, da jim zasveti večna
Luč, Kristus v vsem svojem miru in
popolnosti. Marija je namreč naša
mati, ona je lahko največja priprošnji-
ca in najbolj usmiljena do nas in nas
vedno sliši. Zato se tako radi nenehno
zatekamo k njej. Prav pa je tudi, da
prosimo svoje bližnje rajne, za katere
toliko premolimo, naj tudi oni pomaga-
jo nam. Naj tudi oni prosijo v nebesih
za nas, za naše življenje, za naše živ-

ljenjske odločitve, da bodo pravilne, da
bodo vredne! Saj to si želimo, ali ne?

Vrednost naših odločitev je najpomem-
bnejša. Vsak človek nosi svoj aposto-
lat, ki je bil potrjen pri sveti birmi, ko
smo se zavestno odločili in postali Kris-
tusovi pričevalci. Če to našo nalogo oz.

dolžnost zanemarjamo, se zara-
di tega ne zgodi marsikaj lepe-

ga in vrednega, kar bi se
sicer zgodilo.

307 posameznikov iz
Kotelj je svoj apostolat
uresničevalo do kon-
ca. Obnavljali smo
oltarje, obnavljali
smo srca. Marsikdo,
ki je prebral knjigo
'Dar za dar' je dejal,
da je šele zdaj spo-
znal veličino tega

projekta. V dvanajstih letih so se srca
nas vernikov utrjevala in pričevala za
ljubezen. V ospredje je prišlo nesebič-
no sodelovanje, poslušnost in veliko-
dušnost. Veseliti se je potrebno za
vsako idejo, ki se je razvila, za vsako
dejanje iz ljubezni, ki je oblikovalo naš
kraj. Pomembno je sodelovanje, potre-
bno je pokazati veselje nad trudom in
delom drugega. Toliko ljudi, toliko tru-
da.

Zelo smo veseli pohval sosednjih
duhovnikov, župnikov iz naše in sosed-
nje dekanije, ki so izrazili navdušenje.

Tudi kateheti iz vse doline so ob prebi-
ranju avtorskih pričevanj iz knjige Dar
za dar priznali, da so vse skozi molili,
nas spremljali in da so uspeha župnije
Kotlje zelo veseli. Enotno mnenje pre-
vladuje, da brez sodelovanja, brez
zaupanja in brez iskrenega osebnega
odnosa ne bi mogli tako uspešno voditi
in vzgajati otrok, ki so se razvili v
pokončne mlade, z močno izoblikovano
duhovno držo. Hvala dragi duhovniki in
kateheti, da nam stojite ob strani. Tudi
mi se vas spominjamo v molitvi in se
vam zahvaljujemo.

Veseli smo, da imamo v dekaniji zdrav
razum, pripravljenost po sodelovanju
in veselje, ki ga iz goreče lastne vere
želimo z dobrim vzgledom prenesti na
mlajše generacije. Generacije, ki bodo
vzgajane s srcem in vero v njem.

Papež Frančišek je v enem od svojih
čudovitih nagovorov povedal, da
moramo biti ponižni, da moramo pos-
taviti sebe v ozadje, delati iz ljubezni
do Boga.

Prav ta ljubezen do Boga je tista, ki
nas bo pripeljala v večno življenje. Po
kateri nam bo sojeno. Vsak bo odgo-
varjal za svoja dejanja. Eni z močnej-
šim zavedanjem, drugi s šibkejšim,
bomo nekoč stali pred Božjim obličjem
in odgovarjali za tisto, kar smo storili
napak.

V knjigi Marije Simma: Moja doživetja
z dušami v vicah piše: »Grehi zoper
ljubezen, obrekovanje, opravljanje,
nespravljivost, prepiri zaradi lahkomi-

selnosti in zavisti so v večnosti velika
obremenitev.« Če bi sledili opominu
Božje Matere: »Bodite prijazni in dobri
do vseh ljudi,« bi lahko spreobrnili naj-
več ljudi in ne bi se nam bilo treba
bati ... Beseda lahko ubija, beseda
lahko zdravi. Z ljubeznijo sprejemajmo
posebno svoje sovražnike. Biti dober
do tistih, ki so sovražno razpoloženi do
nas, to je prava krščanska drža, ki jo
od nas zahteva Odrešenik. Na tak
način bi lahko marsikaterega sovražni-
ka spremenili v prijatelja ter si tako
prihranili veliko vic.

Zato je prav, da smo v teh dneh molili
za naše rajne, ki so se lahko na zemlji
močno pregrešili in tako še izdatneje
rabijo našo pomoč v odpovedi in molit-
vi.

Veselimo se lahko krajani Kotelj, ker
smo zdržali do konca. Kljub zunanjim
vplivom, smo s ponižno držo in molitvi-
jo obnovili našo skupno božjo hišo.
Vsak posameznik, ki je delal po svoji
vesti in razume apostolat, ki nam je bil
dan je odigral pomembno vlogo v zgo-
dovini hotuljske župnije.

V teh milostnih dneh za naše rajne in
za nas, se lahko veselimo, da nam
Nebeški Oče nenehno daje novo prilo-
žnost. Nove izzive, nove ideje. Bog
vsakemu naloži takšen križ kot ve, da
ga bo lahko nosil. Torej, bomo zmogli
še naprej nositi križ za Njim?

Tomaž Kocuvan

Milostni trenutkiMilostni trenutki
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Za nami so dnevi, ki jim je Cerkev sko-
zi zgodovino namenila velik pomen.
Spominjamo se naših dragih bližnjih, ki
so odšli s tega sveta. Ne vemo ali so
že prestopili mejo večnosti ali že smejo
zreti v obličje Nebeškega Očeta ali so
še vedno v stanju hrepenenja po večni
sreči. Vsekakor pa jim je z odhodom
iz tega sveta odgovorjeno na vpra-
šanja! Že so bili deležni Božje
milosti in dobili odgovor na vsa
vprašanja. Tako si še bolj
goreče želijo prestopiti v
večno življenje, kjer
bodo lahko zaživeli
združeni s svojimi
prijatelji, saj so že
spoznali, da je člove-
ško življenje minlji-
vo, nebeško pa več-
no.

Veliko molitev, ver-
jetno več kot skozi leto, smo v teh
dneh namenili prav njim. Prosili smo
Boga preko Usmiljene Matere Božje,
naj jim pomaga, da jim zasveti večna
Luč, Kristus v vsem svojem miru in
popolnosti. Marija je namreč naša
mati, ona je lahko največja priprošnji-
ca in najbolj usmiljena do nas in nas
vedno sliši. Zato se tako radi nenehno
zatekamo k njej. Prav pa je tudi, da
prosimo svoje bližnje rajne, za katere
toliko premolimo, naj tudi oni pomaga-
jo nam. Naj tudi oni prosijo v nebesih
za nas, za naše življenje, za naše živ-

ljenjske odločitve, da bodo pravilne, da
bodo vredne! Saj to si želimo, ali ne?

Vrednost naših odločitev je najpomem-
bnejša. Vsak človek nosi svoj aposto-
lat, ki je bil potrjen pri sveti birmi, ko
smo se zavestno odločili in postali Kris-
tusovi pričevalci. Če to našo nalogo oz.

dolžnost zanemarjamo, se zara-
di tega ne zgodi marsikaj lepe-

ga in vrednega, kar bi se
sicer zgodilo.

307 posameznikov iz
Kotelj je svoj apostolat
uresničevalo do kon-
ca. Obnavljali smo
oltarje, obnavljali
smo srca. Marsikdo,
ki je prebral knjigo
'Dar za dar' je dejal,
da je šele zdaj spo-
znal veličino tega

projekta. V dvanajstih letih so se srca
nas vernikov utrjevala in pričevala za
ljubezen. V ospredje je prišlo nesebič-
no sodelovanje, poslušnost in veliko-
dušnost. Veseliti se je potrebno za
vsako idejo, ki se je razvila, za vsako
dejanje iz ljubezni, ki je oblikovalo naš
kraj. Pomembno je sodelovanje, potre-
bno je pokazati veselje nad trudom in
delom drugega. Toliko ljudi, toliko tru-
da.

Zelo smo veseli pohval sosednjih
duhovnikov, župnikov iz naše in sosed-
nje dekanije, ki so izrazili navdušenje.

Tudi kateheti iz vse doline so ob prebi-
ranju avtorskih pričevanj iz knjige Dar
za dar priznali, da so vse skozi molili,
nas spremljali in da so uspeha župnije
Kotlje zelo veseli. Enotno mnenje pre-
vladuje, da brez sodelovanja, brez
zaupanja in brez iskrenega osebnega
odnosa ne bi mogli tako uspešno voditi
in vzgajati otrok, ki so se razvili v
pokončne mlade, z močno izoblikovano
duhovno držo. Hvala dragi duhovniki in
kateheti, da nam stojite ob strani. Tudi
mi se vas spominjamo v molitvi in se
vam zahvaljujemo.

Veseli smo, da imamo v dekaniji zdrav
razum, pripravljenost po sodelovanju
in veselje, ki ga iz goreče lastne vere
želimo z dobrim vzgledom prenesti na
mlajše generacije. Generacije, ki bodo
vzgajane s srcem in vero v njem.

Papež Frančišek je v enem od svojih
čudovitih nagovorov povedal, da
moramo biti ponižni, da moramo pos-
taviti sebe v ozadje, delati iz ljubezni
do Boga.

Prav ta ljubezen do Boga je tista, ki
nas bo pripeljala v večno življenje. Po
kateri nam bo sojeno. Vsak bo odgo-
varjal za svoja dejanja. Eni z močnej-
šim zavedanjem, drugi s šibkejšim,
bomo nekoč stali pred Božjim obličjem
in odgovarjali za tisto, kar smo storili
napak.

V knjigi Marije Simma: Moja doživetja
z dušami v vicah piše: »Grehi zoper
ljubezen, obrekovanje, opravljanje,
nespravljivost, prepiri zaradi lahkomi-

selnosti in zavisti so v večnosti velika
obremenitev.« Če bi sledili opominu
Božje Matere: »Bodite prijazni in dobri
do vseh ljudi,« bi lahko spreobrnili naj-
več ljudi in ne bi se nam bilo treba
bati ... Beseda lahko ubija, beseda
lahko zdravi. Z ljubeznijo sprejemajmo
posebno svoje sovražnike. Biti dober
do tistih, ki so sovražno razpoloženi do
nas, to je prava krščanska drža, ki jo
od nas zahteva Odrešenik. Na tak
način bi lahko marsikaterega sovražni-
ka spremenili v prijatelja ter si tako
prihranili veliko vic.

Zato je prav, da smo v teh dneh molili
za naše rajne, ki so se lahko na zemlji
močno pregrešili in tako še izdatneje
rabijo našo pomoč v odpovedi in molit-
vi.

Veselimo se lahko krajani Kotelj, ker
smo zdržali do konca. Kljub zunanjim
vplivom, smo s ponižno držo in molitvi-
jo obnovili našo skupno božjo hišo.
Vsak posameznik, ki je delal po svoji
vesti in razume apostolat, ki nam je bil
dan je odigral pomembno vlogo v zgo-
dovini hotuljske župnije.

V teh milostnih dneh za naše rajne in
za nas, se lahko veselimo, da nam
Nebeški Oče nenehno daje novo prilo-
žnost. Nove izzive, nove ideje. Bog
vsakemu naloži takšen križ kot ve, da
ga bo lahko nosil. Torej, bomo zmogli
še naprej nositi križ za Njim?

Tomaž Kocuvan

Milostni trenutkiMilostni trenutki
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KDO JE USTVARIL SVET?
Bog sam, ki je onstran časa in prostora, je iz nič ustavril svet in
priklical v bivanje vse stvari. Vse, kar je, je odvisno od Boga in
obstaja le zato, ker Bog hoče, da je.
Stvarjenje sveta je takorekoč ‘skupno delo’ troedinega Boga. Oče je Stvarnik,
Vsemogočni. Sin je smisel in srce sveta: “Vse je ustvarjeno po njem in
zanj” (Kol 1, 16). Zakaj je svet dober, vemo šele, ko spoznamo Kristusa in
razumemo, da je njegov cilji: Gospodova resnica, dobrota in lepota. Sveti Duh
je tisti, ki drži vse skupaj; on je tisti, ki “oživlja” (Jn 6, 63).

Youcat - katekizem katoliške Cerkve za mlade, Slomškova založba 2011

Vera? Definirali so jo kot sistem nau-
kov, norm, vrednot in dejanj, obredov,
v katerih se kaže zavest o obstoju
Boga, nadnaravnih sil, ... Kako pa naj
jo jaz ubesedim in kaj pomeni meni?
Pravzaprav ne znam. Ni nekaj, kar bi
človek lahko opisal. Je nekaj, kar pre-
prosto čutiš.

Lahko bi jo primerjali z ljubeznijo. Zal-
jubiš se na slepo in samo upaš lahko.
Nobenega dokaza nimaš, da se ne bo
tisto lepo enkrat spremenilo v tvojo
najhujšo moro. Vsi na svetu ti lahko v
obraz polagajo dokaze in razumljive
argumente, zakaj je tvoje čustvo sme-
šno in neutemeljeno, pa vendar te
nekaj vleče. Razum potisneš na stan in
preprosto verjameš, upaš. Ne najdeš
pravih besed in razlogov, pa vseeno se
ti zdi, da je prav in da temu moraš
slediti.

Lahko bi jo primerjali z zaupanjem. Ko
si na tleh, ko boli, ko si ujet v svojih
lastnih zmotah in se sprašuješ, ali
sploh še obstaja rešitev … takrat ver-

jameš, da si v tem trenutku prav tam,
kjer moraš biti. Da obstaja nek načrt,
neka pot, ki te vodi tja, kamor moraš.
Ovire te bodo naredile močnega in ti
dale orožje, da boš takrat, ko bo šlo
zares, znal odreagirati. Ko je najhuje
in podvomiš, pa te spet nepričakovano
nekdo pobere, spravi na noge in ti
pokaže, zakaj si točno tam, kjer si.

Lahko bi ji rekli odpuščanje. Ves čas
ponavljamo iste napake, ki nas držijo
ujete v nekem našem svetu. Nam dajo
naš 'jaz' in nas vedno znova vrnejo k
temu jaz-u, tudi takrat, ko si želimo
zbežati in najti nekaj boljšega. Odpuš-
čanje pa nam da novo priložnost. Mož-
nost, da pustimo vso navlako za sabo
in obrnemo nov list v življenju.

No, to je vera. Ta naš sistem naukov
in norm, ki je dilema in jedro spora že
od obstoja človeštvo naprej. Toliko
pametnih in razumnih razlogov neka-
teri najdejo, da jim nasprotujejo. Pa
vendar …  če le hočeš, jo začutiš.

Janja Golobinek

Oglašam se Vam iz Maribora, kjer
živim in delujem kot duhovnik-jezuit že
blizu 60 let. V januarju 1995 sem bil
prvič pri vas, potem pa me je g. Mar-
jan Plohl do pred kratkim vsako leto
vsaj po enkrat povabil, da sem spove-
doval, maševal in pridigal. V vaši žup-
nijski cerkvi, pri svetem Mohorju, in na
Selah. Imam vas
v lepem spomi-
nu. Pred kratkim
sem prejel v dar
knjigo Dar za
dar, ki čudovito
opisuje vaše sku-
pno prizadevanje
za obnovo vaše
župnijske cerkve.
Poznam kar
nekaj župnij, v
katere sem bil
povabljen za
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enkratnega, kar
se ni nikjer drug-
je. Ta enkratnost
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Misel o smrtiMisel o smrtičloveka, ki ga nikdar ne bi noben greh
omadeževal, na ta dan še posebej
prosimo Božje usmiljenje, naj izbriše
dušne madeže tistim pokojnim, ki so
njegovega usmiljenja potrebni.

Tistim med vami, ki se jim morda vsil-
juje vprašanje, ali rajni res živijo v
večnosti, postrežem z naslednjim
besedilom pisatelja Ivana Cankarja, ki
ga je objavil kmalu po materini smrti:
»Mati, mati«, sem jo klical. Tik mene
se je oglasila: »Kaj me kličeš? Saj sem
poleg tebe, saj ves čas hodim s
teboj.«  »Ne vidim vas, mati.« »S
srcem me poglej, z vernim srcem, pa
me boš videl!«

Kaj pomeni gledati s vernim srcem?
Pomeni gledati ne samo s telesnimi
očmi in tudi ne samo z razumom, mar-
več z vsem bitjem, s tem, kar je v nas
najboljšega. Prepričuje nas, da obsta-

jajo reči, ki naše telesne oči in naš
razum presegajo. Med te spada tudi
ljubezen, še posebej pa materinska.
Čeprav obstaja v času in prostoru, ni
vezana ne na čas ne na kraj ne na
nobeno snov. Ni proizvod materije in
ne prinaša materialne koristi. Izhaja iz
Boga, zato je sveta in večna. Prav pra-
vi sveti Pavel o njej, da nikoli ne mine.
Sreča naše večnosti bo v tem, da
bomo večno ljubili in bomo večno ljub-
ljeni.

Spoštovani župljani Kotelj! Hvaležen
sem družini Kocuvan, da mi redno
pošiljajo Biser. Z njim sem bil doslej
povezan z Vami  in želim biti v prihod-
nje. Naj Vas Gospod še naprej blagos-
lavlja.

Pozdravljeni,

 p. Franc Cerar, Maribor.

November je že tak mesec, ko se še
posebej spomnimo na naše rajne soro-
dnike, prijatelje, znance. In nehote
začnemo razmišljati o smrti ...

Jesen je. Lipa pri pokopališču je
odvrgla že skoraj vse liste in z nji-
mi pokrila rože po grobovih.
Ampak danes je vreme še lepo.
Čudovita in nenavadno topla
jesen je pripomogla, da je še
vse v polnem cvetenju. Mlad
človek je poln življenja, včasih
tega še opazi ne. Bolj ko te
pritiskajo križi in težave k
tlom, bolj razmišljaš tudi o
smrti. Vsi bomo umrli, ne
vemo pa, kdaj. Vsako živ-
ljenje je (pre)kratko, (pre)
hitro mine, še posebej, če
ga primerjamo z večnos-
tjo.

Pa se smrti bojimo? Trpeči,
nesrečni, osamljeni, bolni si jo celo
želijo! Ne bojijo se je dobri, bogaboje-
či, delovni, usmiljeni! Srečni so že, da
imajo vero in želijo si srečanja z Njim.
Kdor dela krivico, ne zna odpuščati, in

zato se tudi boji smrti. Nima moči, da
bi popravil krivico in se zanjo spokoril.

Pri pridigi je župnik dejal: »Ozka so
vrata v nebesa, težko bo posamez-
nik prišel skozi.« In pojejo pevci
na pogrebu: »… strma je pot v
nebo ...«

Vse življenje se je treba truditi,
odslužiti, kar nam je Bog
podaril. Zemlja ni naša last.
Mi smo samo romarji in upa-
mo, da se nekje srečamo z
Njim. Je pa naša in samo
naša duša, knjiga, v kate-
ri je vse zapisano: dobro
in slabo z našega popo-
tovanja. Nobenega
lista ne moremo iztr-
gati. A imamo mož-

nost, da se, dokler smo
živi, spokorimo. Ko pa

nam Bog to knjigo zapre,
se poslovimo od zemeljskega živ-

ljenja in nič ne pomagajo desetine
sveč na grobu, bahave rože … Pomaga
samo molitev ...

Milka Breznik

Kako lahko pomagamo dušam v vicah?Kako lahko pomagamo dušam v vicah?

6. Miloščina in dobra dela, še posebej
darovi za misijone.

7. Prižiganje sveč tudi pomaga dušam v
vicah, ker je to dejanje pozornosti in
ljubezni, tudi zato, ker so sveče blagos-
lovljene in svetijo v temo duš v vicah.

Kropljenje z blagoslovljeno vodo lajša
bolečine. Nekoč je Marija Simma pri
odhodu z blagoslovljeno vodo pokropila
v korist dušam v vicah. Tedaj je zasliša-
la: Še!

 Vir: Marija Simma,
 Doživetja z dušami v vicah

1. Posebno z mašno daritvijo, ki je
nenadomestljiva.

2. Zadostilno trpljenje. Vsako trpljenje,
bodisi telesno bodisi duševno, ki ga
darujemo za duše v vicah, jim prinese
veliko olajšanje.

3. Rožni venec je za mašno daritvijo
najučinkovitejše sredstvo za pomoč
dušam v vicah. S pomočjo rožnega ven-
ca so vsak dan rešene številne duše, ki

bi sicer morale trpeti še mnogo let.

4. Pobožnost križevega pota lahko pri-
nese veliko olajšanje.

5. Neprecenljivi so odpustki, pravijo
duše v vicah. Pomenijo prilastitev zado-
ščenja, ki ga je nebeškemu Očetu izka-
zal Jezus Kristus. Kdor v življenju pogos-
to daruje odpustke za duše v vicah, bo
tudi v poslednji uri v večji meri kot dru-
gi deležen milosti, popolnega odpustka.
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