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BISER je mesečno glasilo župnije sv. Marjete v Kotljah. Izdaja ga župnija Kotlje.

Odgovorni urednik: Alojz Bek, župnijski upravitelj; lektorica: Irena Oder; računalniško oblikovanje:
Marko Kocuvan; uredniški odbor: Alojz Bek, Irena Oder, Veronika Kocuvan, Petra Jamnik Kobolt,
Erika Jamnik, Jožica Pušnik, Tomaž Kocuvan. Tiskanje: JSKD OI Ravne, Prežihova 7, Ravne na
Koroškem. Naklada: 250.

OBVESTILA

NAPOVEDNIK 3. - 5. oktober, četrtek do sobota
- Tridnevnica pred blagoslovom
glavnega oltarja sv. Marjete.

5. oktober, sobota - ob 18:00
Zahvalni koncert na čast sv.
Marjeti v župnijski cerkvi.
Zahvala vsem sodelujočim pri
projektu Dar za dar. Po koncer-
tu pogostitev v župnijskem domu.

6. oktober, nedelja - ob 9:00 slo-
vesna zahvalna sv. maša za 12.
letno delo – »Dar za dar« – z bla-
goslovom oltarja sv. Marjete.

15. avgust, četrtek – MARIJINO
VNEBOVZETJE:  ob 9.00 sv. maša

19.–24. avgust – ORATORIJ 2013

25. avgust, nedelja – ob 9.00 sv.
maša pri sv. Mohorju in Fortunatu

2. september, ponedeljek – vpis
otrok v prvi razred verouka, po
vpisu v šoli

6. september, petek – prijava
otrok k verouku 2013/2014, od
16.00 do 18.00

7. september, sobota – prijava
otrok k verouku 2013/2014, od
10.00 do 12.00

8. september, nedelja – ob 15.00
dekanijsko srečanje družin na Pre-
valjah

9. september, ponedeljek – zače-
tek veroučnega leta 2013/2014

V jesenskih mesecih bomo v svojo
sredo povabili tudi znanega sloven-
skega igralca, g. Gregorja Čušina,
ki nam bo predstavil svojo zadnjo in
zelo zgovorno igro »Vera levega

razbojnika«. Monodrama nas bo v
letu vere gotovo nagovorila. Datuma
še ne moremo določiti zaradi negoto-

vega urnika igralca.
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Osebna vera v nas raste,
kadar jo živimo kot izkušnjo prejete ljubezni ter

jo posredujemo naprej kot izkušnjo milosti in radosti.

Vera nas napravlja rodovitne,
saj širi srce v upanju in

omogoča prepričljivo pričevanje.

Odpira srce in um tudi tistih, ki prisluhnejo in
sprejmejo Gospodovo povabilo,

da bi postali njegovi učenci.
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Dragi bralci župnijskega lista, pred
nami je še nekaj poletnih, dopustniš-
kih dni. Kako jih bomo preživeli? V
času dopusta mnogi zavzdihnejo:
»Končno sem enkrat prost! Končno se
bom odpočil, kakor mi poželi srce.«
Včasih tako radi zatrjujemo in rečemo
drugim, da je dopust zato, da se člo-
vek odpočije, si nabere novih moči …
Telo potrebuje novih moči, zato ima-
mo noč, nedeljo, dopust, počitnice …
Človek pa nima samo telesa, ampak
tudi duha – dušo. Tudi v dušo morajo
pritekati vedno nove moči, sicer se
izprazni, osiromaši, nastane duhovna
praznina.

Kaj bomo naredili s tem prostim,
podarjenim časom? Ga bomo pokvarili
z nerganjem nad hrano ali vremenom,
ki je enkrat premokro in drugič prevro-
če? Bo to le beganje, tekanje od ene
do druge znamenitosti, od enega do
drugega kraja, samo da se ne bi sre-
čali s samim seboj?

Pojdite na samoten kraj in se
nekoliko odpočijte … S temi
besedami je Jezus poslal apostole na
kratek »dopust«, kar pomeni, da Bog
želi, da si vzamemo čas tudi zase in se
odpočijemo. Po poštenem delu je torej
človek tudi po Božji volji upravičen do

počitka,

miru, oddiha oziroma dopusta. Čas
dopustov in počitnic daje več priložno-
sti, da odrinemo na globoko.

Vabim vas, da te poletne dni izkoristi-
mo za poglobitev družinskih odnosov,
saj je med letom včasih tako malo
časa za družino; da izkoristimo čas za
poglobitev svojega odnosa do Boga,
saj se je marsikomu zgodilo, da ga je
med letom malo zanemaril.

Ko potujemo in obiskujemo razne kra-
je po domovini ali tujini, se ustavimo
na Božjih poteh, prejmimo zakramen-
te, izročimo družino, sebe in prijatelje
Mariji in njenemu Sinu Jezusu Kristusu
… Cerkev na Slovenskem ponuja za
vse generacije veliko priložnosti, da se
udeležijo duhovnih dni, duhovnih vaj,
duhovnih taborov, romanj … Morda je
to lahko izziv za koga?

Predvsem pa naj bo na dopustu enos-
tavno biti človek: ne učitelj ali učenec,
ne uradnik ali inženir, ne direktor ali
prodajalka, ne borzni posrednik ali
gospodinja, ne policist ali gradbinec,
ne bankir ali profesionalni športnik,
temveč enostavno biti človek. Prepros-
to biti človek, ki nosi v svojem srcu
misel na Boga.

Vsem želim, da bi se v času dopusta,
oddiha podali na pot Božjega romarja
in našli mir v svojem srcu, našli poči-
tek za telo in dušo. Naj bodo počitniški
dnevi resnično prijetni za vsakega
izmed vas, pa če jih boste preživljali
doma ali izven doma.

 župnik

DUHOVNA MISEL NAŠA DEKANIJA

V naši dekaniji se je v soboto, 22. juni-
ja, zgodil še en dogodek za poglobitev
vere, ko smo verniki iz župnij naše
dekanije poromali na Grubarjev vrh.

Iz  Šentjanža  smo se  z naddekanom
Igorjem na pot podali verniki iz župnij
Dravograd in Šentjanža. Z Raven so na
romanje odšli z dekanom Slavkom ver-
niki iz Kotelj in Raven. Na vrhu se nam
je pridružil še župnik Franček. V vro-
čem  sobotnem dopoldnevu smo po
prijetni poti skozi gozd in travnike vpi-
jali lepote narave. Uživali smo v lepih
razgledih in občudovali naše okoliške
kraje in cerkve.

Po lepi naravi, nagovorjeni s strani
Boga,  in v prijetnem medsebojnem
pogovoru smo kmalu prišli na Grubar-
jev vrh, h kapeli, ki so jo postavili
domačini. V kapeli so lepi  leseni kipi
Marije, sv. Huberta in sv. Izidorja, ki
nagovarjajo k molitvi. O sami kapeli in
njeni graditvi nam je spregovoril gos-
pod Podojsteršek, ki je bil pobudnik za
njeno zgraditev in jo s ponosom varuje
in čuva.

Na vrhu so nas prijazno sprejele s pija-
čo in pecivom članice župnijskega sve-
ta župnije Šentjanž. Hvala jim za nji-
hove dobrote. Po telesnem okrepčilu
smo s skupno molitvijo in duhovnim
nagovorom naddekana Igorja molili in
prosili za našo domovino in prihodnost
naših mladih.

Irma Kladnik, članica DPS

Kot vsako leto smo se tudi letos 15.
junija v pomladnih, že skoraj poletnih,
toplih dneh, zbrali pevci mežiško-
dravograjske doline na Kronski gori.

Zavetnik sv. Peter je gostil kar 12 zbo-
rov iz naše dekanije. Vsak zbor se je
predstavil z dvema dodobra izpopol-
njenima pesmima. Tako je v prelepi
cerkvi zadonelo kar 24 cerkvenih pes-
mi,  ki so se kakor belo cvetje dvigale
v višave proti Bogu. Vsaka zase je bila
nekaj posebnega in čudovitega. Za
dolgoletno sodelovanje v zboru so
nekateri pevci in pevke prejeli zasluže-
no priznanje ter zahvalo nadškofa Mar-
jana Turnška. Iz naše fare so priznanje
dobile kar štiri pevke: Lizika Antolič
(50let), Lizika Praznik (60let), Pavla
Perič (60let) in Rozina Rožen, ki je
dobila največje priznanje v celi dekaniji
za petje v zboru kar celih 70 let.

Domačini, kot letošnji gostitelji, so pri-
pravili po srečanju pogostitev in zado-
nela je še sproščena pesem v toplo
sobotno noč.

Aleš Zorman

Dekanijsko peš romanje naDekanijsko peš romanje na
Grubarjev vrhGrubarjev vrh

Srečanje pevskih zborovSrečanje pevskih zborov
dekanijedekanije
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DAR za DAR DAR za DAR

Več o projektu si lahko preberete in
ogledate na:

www.kotlje.si

Nebeški Oče, celotno desetletje
se že trudimo, da bi obnovili
cerkev sv. Marjete.
Tvoja previdnost in
ljubezen sta nas vodi-
la, da nam je uspe-
valo. Sedaj polaga-
mo predte novo
delo. Z iskreno
prošnjo Te pro-
simo, blagoslav-
ljaj naš trud in
delo, da bomo
lahko obnovili še
zunanjost Tvoje
cerkve.
Pogumno, z zaupanjem v Tvojo pomoč,
smo se lotili obnove propadajoče fasade.
Odpri naša srca, da bomo to spre-
jeli kot nekaj edinstvenega in da
bomo začutili, da je potrebna tudi
moja pomoč.
Gospod, odpri moje srce, da bom z
veseljem pomagal, kolikor zmorem
in s ponosom sodeloval pri reševa-
nju Tvoje hiše. Izlij svoj nebeški
blagoslov na naša prizadevanja.
Naj bo to delo Tebi v slavo in čast.
Naj cerkev zasije v vsej svoji lepoti
in privabi ljudi, da se bodo v njej
radi zatekali k Tebi, iskali Tvoje
pomoči in se Ti zahvaljevali za tvo-
jo dobroto.
Po Kristusu našem Gospodu.
Amen

+ Oče naš, Zdrava Marija, Slava
Očetu

 Avtor: Tomaž Kocuvan
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Občutki ob novem, dolgo pričakova-
nem srečanju z našo zavetnico sv.
Marjeto so bili nepopisni, saj sem sam
vseskozi spremljal obnovo glavnega
oltarja. Ko je bil že sam oltar komple-
ten, mi res ni dalo miru, kaj se skriva
za sliko Kristusa križanega. Komaj sem
čakal na trenutek, ko bodo zapele
orgle, zazvonili zvonovi, da se nam
razkrije naša sv. Mar- je ta .
Ko sem jo zagledal
vso odeto v zlato, me
je prešinila misel: si to
res ti? Je sploh mogoče,
da na tak lep praznik,
kot je velikonočna vigilija,
zasiješ v vsej svoji dolgo skri-
ti lepoti. Celoten obnovljen
oltar je prečudovit, sama sv.
Marjeta pa iz njega sije, kot
sije srce vsakega dobrega

kristjana.

Aleš Zorman

Če pa danes nisi čutil
neki toplega in veselega
ob pogledu na oltar …
pač nisi Hotuljc. Meni se je resnično
kar smejalo v srcu in na obrazu.

Maruška Krajnc

Ideja ministrantov, da bi žrtvovali
svoje prihranke za obnovo neznatnega
delčka naše cerkve - Njegove večne
luči – je bila skromna, tiha in nevsilji-
va.

Ljubeče darovano žrtev je Kristus z
veliko radostjo sprejel in jo obilno bla-
goslovil. Nad daritvenim oltarjem je
zasvetila obnovljena Večna lučka.
Zasvetila je tako močno, da je nismo
samo videli, ampak tudi začutili. Bila je
vigilija leta 2002.

Mlade je pričela navdihovati s številni-
mi novimi idejami, ki smo se jim farani
nato vsako leto vedno v velikem števi-
lu pridruževali: obnova vseh oltarjev,

križev pot, prižnica in celo
tlaki ter ogrevanje cerkve.

Kristusova zamisel je vedno
enostavna in preprosta,
tudi tokrat: oltarje, ki so
jih neutrudno uničevali

črvi z vrtanjem lukenj v les,
zamenjajte z luknjami v karton
in z velikodušnim izdelovanjem

velikonočnih in božičnih voščil-
nic, s katerimi boste osrečevali

druge. Verigo propada in uničevan-
ja naj zamenja veriga rasti, daro-

vanja in osrečevanja. Zlo
naj zamenja dobrota!

V toploti in svetlobi
Kristusove luči se je pričel uresničevati
projekt 'Dar za dar'. Kristusovo verigo
darovanja so naši mladi in z njimi
generacije veroučencev razširili v šte-
vilne župnije v Sloveniji, zamejstvu in

celo tujini.

Ernest Kocuvan

Pred enajstimi leti je moja vnukinja
Damjana domov prinesla prve voščilni-
ce. Najprej smo jih šivali bolj za šalo
kot zares, nato pa smo spoznali, da
šivanje voščilnic združuje našo družino
in nas povezuje z Jezusom.

Ko smo jih uspešno zašili, smo jih
vrnili, da so se še nalepile in okrasile.
Pred božičem in veliko nočjo pa smo
jih prodajali po celi Sloveniji. Z darom,
ki smo ga dobili, smo obnovili vse dot-
rajane oltarje v naši župnijski cerkvi.
Oltarji so bili res v obupnem stanju,
sedaj, ko so novi, pa razsvetljujejo
naše srce. Na samo velikonočno vigili-
jo je še glavni oltar zasijal v vsej svoji
lepoti. Na naše uspešno delo in nove
oltarje smo vsi Hotuljci zelo ponosni.

Anica Kolman

Tudi za tako kratko sporočilo na
močno gledanem mediju (RTV) je veli-
ko priznanje vsem v vaši župniji, pred-
vsem pa mladim, ki ste bili ideologi,
načrtovalci in izvajalci enega največjih
projektov mladih, tudi znotraj Kolpin-
gove organizacije. Sveti Duh zares

deluje!

Franjo Šauperl

častni predsednik

Kolpingovega združenja Slovenije
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Več o projektu si lahko preberete in
ogledate na:

www.kotlje.si

Nebeški Oče, celotno desetletje
se že trudimo, da bi obnovili
cerkev sv. Marjete.
Tvoja previdnost in
ljubezen sta nas vodi-
la, da nam je uspe-
valo. Sedaj polaga-
mo predte novo
delo. Z iskreno
prošnjo Te pro-
simo, blagoslav-
ljaj naš trud in
delo, da bomo
lahko obnovili še
zunanjost Tvoje
cerkve.
Pogumno, z zaupanjem v Tvojo pomoč,
smo se lotili obnove propadajoče fasade.
Odpri naša srca, da bomo to spre-
jeli kot nekaj edinstvenega in da
bomo začutili, da je potrebna tudi
moja pomoč.
Gospod, odpri moje srce, da bom z
veseljem pomagal, kolikor zmorem
in s ponosom sodeloval pri reševa-
nju Tvoje hiše. Izlij svoj nebeški
blagoslov na naša prizadevanja.
Naj bo to delo Tebi v slavo in čast.
Naj cerkev zasije v vsej svoji lepoti
in privabi ljudi, da se bodo v njej
radi zatekali k Tebi, iskali Tvoje
pomoči in se Ti zahvaljevali za tvo-
jo dobroto.
Po Kristusu našem Gospodu.
Amen

+ Oče naš, Zdrava Marija, Slava
Očetu

 Avtor: Tomaž Kocuvan
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Občutki ob novem, dolgo pričakova-
nem srečanju z našo zavetnico sv.
Marjeto so bili nepopisni, saj sem sam
vseskozi spremljal obnovo glavnega
oltarja. Ko je bil že sam oltar komple-
ten, mi res ni dalo miru, kaj se skriva
za sliko Kristusa križanega. Komaj sem
čakal na trenutek, ko bodo zapele
orgle, zazvonili zvonovi, da se nam
razkrije naša sv. Mar- je ta .
Ko sem jo zagledal
vso odeto v zlato, me
je prešinila misel: si to
res ti? Je sploh mogoče,
da na tak lep praznik,
kot je velikonočna vigilija,
zasiješ v vsej svoji dolgo skri-
ti lepoti. Celoten obnovljen
oltar je prečudovit, sama sv.
Marjeta pa iz njega sije, kot
sije srce vsakega dobrega

kristjana.

Aleš Zorman

Če pa danes nisi čutil
neki toplega in veselega
ob pogledu na oltar …
pač nisi Hotuljc. Meni se je resnično
kar smejalo v srcu in na obrazu.

Maruška Krajnc

Ideja ministrantov, da bi žrtvovali
svoje prihranke za obnovo neznatnega
delčka naše cerkve - Njegove večne
luči – je bila skromna, tiha in nevsilji-
va.

Ljubeče darovano žrtev je Kristus z
veliko radostjo sprejel in jo obilno bla-
goslovil. Nad daritvenim oltarjem je
zasvetila obnovljena Večna lučka.
Zasvetila je tako močno, da je nismo
samo videli, ampak tudi začutili. Bila je
vigilija leta 2002.

Mlade je pričela navdihovati s številni-
mi novimi idejami, ki smo se jim farani
nato vsako leto vedno v velikem števi-
lu pridruževali: obnova vseh oltarjev,

križev pot, prižnica in celo
tlaki ter ogrevanje cerkve.

Kristusova zamisel je vedno
enostavna in preprosta,
tudi tokrat: oltarje, ki so
jih neutrudno uničevali

črvi z vrtanjem lukenj v les,
zamenjajte z luknjami v karton
in z velikodušnim izdelovanjem

velikonočnih in božičnih voščil-
nic, s katerimi boste osrečevali

druge. Verigo propada in uničevan-
ja naj zamenja veriga rasti, daro-

vanja in osrečevanja. Zlo
naj zamenja dobrota!

V toploti in svetlobi
Kristusove luči se je pričel uresničevati
projekt 'Dar za dar'. Kristusovo verigo
darovanja so naši mladi in z njimi
generacije veroučencev razširili v šte-
vilne župnije v Sloveniji, zamejstvu in

celo tujini.

Ernest Kocuvan

Pred enajstimi leti je moja vnukinja
Damjana domov prinesla prve voščilni-
ce. Najprej smo jih šivali bolj za šalo
kot zares, nato pa smo spoznali, da
šivanje voščilnic združuje našo družino
in nas povezuje z Jezusom.

Ko smo jih uspešno zašili, smo jih
vrnili, da so se še nalepile in okrasile.
Pred božičem in veliko nočjo pa smo
jih prodajali po celi Sloveniji. Z darom,
ki smo ga dobili, smo obnovili vse dot-
rajane oltarje v naši župnijski cerkvi.
Oltarji so bili res v obupnem stanju,
sedaj, ko so novi, pa razsvetljujejo
naše srce. Na samo velikonočno vigili-
jo je še glavni oltar zasijal v vsej svoji
lepoti. Na naše uspešno delo in nove
oltarje smo vsi Hotuljci zelo ponosni.

Anica Kolman

Tudi za tako kratko sporočilo na
močno gledanem mediju (RTV) je veli-
ko priznanje vsem v vaši župniji, pred-
vsem pa mladim, ki ste bili ideologi,
načrtovalci in izvajalci enega največjih
projektov mladih, tudi znotraj Kolpin-
gove organizacije. Sveti Duh zares

deluje!

Franjo Šauperl

častni predsednik

Kolpingovega združenja Slovenije
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Dragi bralci župnijskega lista, pred
nami je še nekaj poletnih, dopustniš-
kih dni. Kako jih bomo preživeli? V
času dopusta mnogi zavzdihnejo:
»Končno sem enkrat prost! Končno se
bom odpočil, kakor mi poželi srce.«
Včasih tako radi zatrjujemo in rečemo
drugim, da je dopust zato, da se člo-
vek odpočije, si nabere novih moči …
Telo potrebuje novih moči, zato ima-
mo noč, nedeljo, dopust, počitnice …
Človek pa nima samo telesa, ampak
tudi duha – dušo. Tudi v dušo morajo
pritekati vedno nove moči, sicer se
izprazni, osiromaši, nastane duhovna
praznina.

Kaj bomo naredili s tem prostim,
podarjenim časom? Ga bomo pokvarili
z nerganjem nad hrano ali vremenom,
ki je enkrat premokro in drugič prevro-
če? Bo to le beganje, tekanje od ene
do druge znamenitosti, od enega do
drugega kraja, samo da se ne bi sre-
čali s samim seboj?

Pojdite na samoten kraj in se
nekoliko odpočijte … S temi
besedami je Jezus poslal apostole na
kratek »dopust«, kar pomeni, da Bog
želi, da si vzamemo čas tudi zase in se
odpočijemo. Po poštenem delu je torej
človek tudi po Božji volji upravičen do

počitka,

miru, oddiha oziroma dopusta. Čas
dopustov in počitnic daje več priložno-
sti, da odrinemo na globoko.

Vabim vas, da te poletne dni izkoristi-
mo za poglobitev družinskih odnosov,
saj je med letom včasih tako malo
časa za družino; da izkoristimo čas za
poglobitev svojega odnosa do Boga,
saj se je marsikomu zgodilo, da ga je
med letom malo zanemaril.

Ko potujemo in obiskujemo razne kra-
je po domovini ali tujini, se ustavimo
na Božjih poteh, prejmimo zakramen-
te, izročimo družino, sebe in prijatelje
Mariji in njenemu Sinu Jezusu Kristusu
… Cerkev na Slovenskem ponuja za
vse generacije veliko priložnosti, da se
udeležijo duhovnih dni, duhovnih vaj,
duhovnih taborov, romanj … Morda je
to lahko izziv za koga?

Predvsem pa naj bo na dopustu enos-
tavno biti človek: ne učitelj ali učenec,
ne uradnik ali inženir, ne direktor ali
prodajalka, ne borzni posrednik ali
gospodinja, ne policist ali gradbinec,
ne bankir ali profesionalni športnik,
temveč enostavno biti človek. Prepros-
to biti človek, ki nosi v svojem srcu
misel na Boga.

Vsem želim, da bi se v času dopusta,
oddiha podali na pot Božjega romarja
in našli mir v svojem srcu, našli poči-
tek za telo in dušo. Naj bodo počitniški
dnevi resnično prijetni za vsakega
izmed vas, pa če jih boste preživljali
doma ali izven doma.

 župnik

DUHOVNA MISEL NAŠA DEKANIJA

V naši dekaniji se je v soboto, 22. juni-
ja, zgodil še en dogodek za poglobitev
vere, ko smo verniki iz župnij naše
dekanije poromali na Grubarjev vrh.

Iz  Šentjanža  smo se  z naddekanom
Igorjem na pot podali verniki iz župnij
Dravograd in Šentjanža. Z Raven so na
romanje odšli z dekanom Slavkom ver-
niki iz Kotelj in Raven. Na vrhu se nam
je pridružil še župnik Franček. V vro-
čem  sobotnem dopoldnevu smo po
prijetni poti skozi gozd in travnike vpi-
jali lepote narave. Uživali smo v lepih
razgledih in občudovali naše okoliške
kraje in cerkve.

Po lepi naravi, nagovorjeni s strani
Boga,  in v prijetnem medsebojnem
pogovoru smo kmalu prišli na Grubar-
jev vrh, h kapeli, ki so jo postavili
domačini. V kapeli so lepi  leseni kipi
Marije, sv. Huberta in sv. Izidorja, ki
nagovarjajo k molitvi. O sami kapeli in
njeni graditvi nam je spregovoril gos-
pod Podojsteršek, ki je bil pobudnik za
njeno zgraditev in jo s ponosom varuje
in čuva.

Na vrhu so nas prijazno sprejele s pija-
čo in pecivom članice župnijskega sve-
ta župnije Šentjanž. Hvala jim za nji-
hove dobrote. Po telesnem okrepčilu
smo s skupno molitvijo in duhovnim
nagovorom naddekana Igorja molili in
prosili za našo domovino in prihodnost
naših mladih.

Irma Kladnik, članica DPS

Kot vsako leto smo se tudi letos 15.
junija v pomladnih, že skoraj poletnih,
toplih dneh, zbrali pevci mežiško-
dravograjske doline na Kronski gori.

Zavetnik sv. Peter je gostil kar 12 zbo-
rov iz naše dekanije. Vsak zbor se je
predstavil z dvema dodobra izpopol-
njenima pesmima. Tako je v prelepi
cerkvi zadonelo kar 24 cerkvenih pes-
mi,  ki so se kakor belo cvetje dvigale
v višave proti Bogu. Vsaka zase je bila
nekaj posebnega in čudovitega. Za
dolgoletno sodelovanje v zboru so
nekateri pevci in pevke prejeli zasluže-
no priznanje ter zahvalo nadškofa Mar-
jana Turnška. Iz naše fare so priznanje
dobile kar štiri pevke: Lizika Antolič
(50let), Lizika Praznik (60let), Pavla
Perič (60let) in Rozina Rožen, ki je
dobila največje priznanje v celi dekaniji
za petje v zboru kar celih 70 let.

Domačini, kot letošnji gostitelji, so pri-
pravili po srečanju pogostitev in zado-
nela je še sproščena pesem v toplo
sobotno noč.

Aleš Zorman

Dekanijsko peš romanje naDekanijsko peš romanje na
Grubarjev vrhGrubarjev vrh

Srečanje pevskih zborovSrečanje pevskih zborov
dekanijedekanije
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SLOVOZVEZA ŽUPNIJ

»Kar je telesu dih, to je duši molitev.
Telo mora dihati, duša pa moliti, da
ne obnemore. Kdor prav moli, tudi

prav živi.«
 A.M. Slomšek

Srečanje zakonskih jubilantovSrečanje zakonskih jubilantov

Konec maja sva z ženo praznovala 5
let skupnega življenja, kronanega z
Božjim blagoslovom. Kakor se spomni-
va vsakega življenjskega dogodka ali
tekočih obletnic, sva tudi tega obeleži-
la na svoj način.

Prijetno pa naju je presenetilo vabilo
na sv. mašo zakonskih jubilantov v
cerkev sv. Egidija na Ravne. Vsi, ki
imamo v tem letu okroglo obletnico,
smo se v nedeljo, 23. junija, popoldne
zbrali pred cerkvijo, prejeli vsak svoj
naprsni šopek in polni pričakovanj kre-
nili v Gospodovo hišo.

Pred začetkom svete
maše smo lahko
prisluhnili mis-
lim, ki sem jih
sam pri sebi
povezoval z
najinim skupnim
življenjem. Gospod
župnik Alojz Bek je pri uvodnem govo-
ru vse prisotne jubilante pozdravil in
se zahvalil za naš obisk.

Pri pridigi se je lepo sprehodil skozi
zakonsko oz. družinsko pot in poudaril
pomen zakramenta sv. zakona.

Sledila je še obnova zakonske obljube,
ki sem jo doživel na poseben način in
čisto drugače kot pa na poročni dan.

Na koncu svete maše je sledilo še sku-
pinsko slikanje, pri katerem je polna
cerkev jubilantov namenila velik aplavz
poročnemu paru, ki je praznoval že 60

let skupnega življenja. Zakonca sta
bila kot dva bisera, ki sta izžarevala
nasmeh, pozitivno energijo, prežeto z
vero, ki jima je pomagala skozi skupno
življenje.

Sledilo je še prijetno druženje na žup-
nijskem dvorišču, kjer je čas presenet-
ljivo hitro tekel. Takšnih praznovanj
oz. srečanj smo si želeli tudi v naši
kotuljski župniji, a do realizacije na
žalost nikoli ni prišlo.

Hvala gospodu župniku za povabilo in
skrb, ki jo namenja zakonskim

jubilantom vsako leto.
Upam, da se boste

tudi drugi z vesel-
jem odzvali vabi-

lu, kajti ne bo
vam žal.

Pred Gospodom
sva sklenila sv.

zakon. Prav je, da se mu več-
krat, posebej pa še ob okroglih oblet-
nicah zahvaliva za to, da naju spremlja
na najini skupni življenjski poti.

Izidor Jamnik

Beseda kaplana Sebastijana ob odhoduBeseda kaplana Sebastijana ob odhodu

Spoštovani kotuljski župljani, dragi
prijatelji, kaj zapisati ob slovesu obče-
stvu, ki sem mu služil kot kaplan? Veli-
ko bi se dalo povedati, a ker smo v
letu vere, ki ga je razglasil še papež
Benedikt XVI., se malo pomudimo ob
misli na kruh, na evharistični kruh, ki
daje pravo življenje in krepi našo
vero.

Naš pisatelj Ivan Cankar
pravi: »Ko izgovorimo
besedo »kruh«, bi morali
hvaležno in spoštljivo
skloniti glavo, kakor da
smo izgovorili Božje ali
sveto ime.« Zakaj? –
Pravijo: »Kdor ima kruh,
ima vse.« V kruhu so
Božje in človeške dob-
rine, v njem je nebo
in zemlja. Kruh je
nekaj svetega, ker
so v njem skrite roke,
žulji, znoj naših staršev in
številnih ljudi, od tistega, ki je kruh
sejal, do tistega, ki nam ga je prinesel
na mizo in nam ga dal. Vsi ga potrebu-
jemo, vsi ga uživamo, vsi ga moramo
tudi deliti. Kruh je nekaj svetega, ker
je sad dela in ljubezni. Kruh je nekaj
Božjega, ker ga je Kristus na veliki
četrtek vzel v roke in ga spremenil v
svoje telo in vino v svojo kri. Od takrat
naprej je kruh postal zakrament – vid-
no znamenje nevidnega in pričujočega
Boga. Ta kruh je sveto Rešnje telo,
sam Kristus, sv. evharistija.

Ko je bl. A. M. Slomšek razlagal skriv-
nost svete evharistije ali sv. Rešnjega
telesa in vabil k pogostnemu svetemu
obhajilu, ni opustil opomina, da je sve-
to obhajilo nekaj resnega, nekaj odgo-
vornega pred Bogom in vestjo. Zato je
svaril vernike pred obhajilom iz nava-

de ali zaradi drugih, pred obhaji-
lom brez priprave, skratka

pred nevrednim prejema-
njem sv. obhajila. Z vso
resnostjo je s Pavlom
opominjal: »Kdor bo
nevredno jedel ta kruh
in pil Gospodov kelih,
se bo pregrešil nad
Gospodovim telesom
in krvjo. Naj torej
vsak sebe presodi,
…« (1 Kor 11, 27–
29).

Naj bo vera, ki nam je
bila vsem podarjena, ki

je »dar«, milostni dar,
obogatena z obhajanjem

zakramentov, saj se bo na ta način
najlepše razodevala Kristusova veliko-
nočna skrivnost, ki jo bomo, tako upa-
mo, nekoč v polnosti užili.

Hvaležen sem vam za vašo podporo in
bližino, ki sem jo čutil, ko sem deloval
med vami. Rad se vas bom spominjal.

Sebastijan Valentan, kaplan
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DAR za DARDAR za DAR

Zbrani vtisi ob skorajšnjem zaključku projektaZbrani vtisi ob skorajšnjem zaključku projekta

Notranjost župnijske cerkve smo
obnovili s pomočjo skromnih, a lepih
voščilnic. Kot zadnja je tudi sveta Mar-
jeta zasluženo zasijala. Kot bi želela
dati prednost vsem ostalim svetnikom
v cerkvi. V mnogih faranih je ta trenu-
tek pustil neizbrisen pečat. Zbrali smo
nekaj utrinkov, ki jih bomo objavljali v
naslednjih številkah Bisera - do mese-
ca oktobra.
Je še posebej slovesno. Vsak  mesec
zaznamuje vsaj kakšen dogodek. Med
poletjem se bodo minulih let spomin-
jali naši starostniki, obhajali bomo slo-
vesnost lepe nedelje z blagoslovom
fasade, odprtjem razstave o projektu
»Dar za dar«, poletje pa bodo zaključi-
li naši najmlajši z oratorijem. Anima-
torji se že trudijo s pripravami.
Z  vsem tem se bomo pripravljali na
vrhunec letošnjega leta - slovesen
koncert in blagoslov glavnega oltarja.
Naj nam bodo ti trenutki tudi pomoč
pri naši notranji pripravi in poglabljan-
ju osebne vere.
Nadaljujmo torej z zbuja-
njem spominov …

Ob letošnjem praznovanju vigilije smo
farani Kotelj med mašo prvič zagledali
obnovljeno podobo mučenke in zavet-
nice naše fare – sv. Marjeto. To je bil
nepopisen občutek radosti, ki je kot
žarek zasijal v naših srcih, ko so klju-
čarji zastor, ki je do sedaj prekrival
obnovljen kip, odstranili. Marjeta je

zasijala še toliko bolj in nam še polep-
šala praznovanje velikonočne vigilije.

Takrat sem se spomnila vseh molitev
naših faranov in vseh žrtvovanj naših
mladih, ki so iz leta v leto oznanjali pri
mašah po vsej Sloveniji in tudi v tujini,
da bi tako s svojim pričevanjem in deli
pripomogli k čimprejšnji obnovi notra-
njosti naše lepe cerkve. Hvaležna sem
bila Vsemogočnemu, da je pripomogel
k temu plemenitemu dejanju, ki nima
primere v Sloveniji.

Vsa pohvala gre predvsem družini
Kocuvan, kajti brez njih se ta projekt
sploh začel ne bi. Zdaj smo lahko vsi
še toliko bolj hvaležni, ker je dvanajst-
letna pot za nami in imamo lepo obno-
vljeno notranjost naše prelepe cerkve
sv. Marjete.

Nada Naveršnik

Velikonočna vigilija … tiho sedim v
klopi. Ganjena sem. Sv. trodnevje se
vedno dotakne duše in srca, če si le
pustimo blizu, če dovolimo, da nas
nagovori in prevzame. Letos je vigilija
zares posebna … Da se je sv. Marjeta
vrnila ravno na vigilijo? Ni bilo načrto-
vano … a se je zgodilo … Je že moralo
biti tako! Tiho sedim, ne morem se
premakniti, ne morem zapeti, ko doni
veličastna Slava … Samo strmim …
Trpeči Kristus se spušča na oltarju …
in potem jo zagledamo! Kakor da je
vstala z Njim! Srce mi razbija, skušam

jih potlačiti, zadržati, skušam se nare-
diti nevidno, se skriti, ko se mi ulijejo
solze … bila sem srečna! Uspelo nam
je, poglejte ljudje, vsi ste na tem
oltarju, otroci, starejši … vsi, je vriska-
lo v moji duši, ko sem negibno sedela
tam. Aleluja, Kristus je vstal, premagal
je smrt, trpljenje,  zlo… in mi smo
vstali z Njim! Poglejte, kako zmagosla-
vno stoji, vsa lepa! Toliko iskrenosti je
v njej, toliko ljubezni, toliko Kristusa,
toliko nas vseh … O, hvala, hvala ti, o
Bog, za vse trenutke moči in energije,
ki si nam jih pošiljal, za vse blagoslo-
ve, ki si jih trosil med nas, da smo
vzdržali; za vso ljubezen, ki jo čutimo
sedaj, za vso povezanost med nami,
za ta trenutek … hvala ti! Ne bi zmogli

brez Tvoje pomoči!

Veronika Kocuvan

Opazujem ga. Tisoče misli in slik
mi šviga po moji glavi. Razmiš-
ljam, koliko dela je bilo
potrebnega in koliko ur
prostega časa je bilo
vloženih v ta projekt. A
pogled na končno
podobo je
neprecen-
ljiv. Marsi-
kdo bi dejal, da
s preprostim
šivanjem voš-
čilnic ne more-
mo storiti kaj
tako velikega.
Pa nam je vse-

eno uspelo. Dokazali smo, da je v volji
in Gospodu moč!

Rebeka Glasenčnik

To pa je dolga doba ali raje drugače,
to se je pa ja šele pred kratkim priče-
lo. Vsak pozna svoj odgovor na to
vprašanje. Jaz se odločim za slednje-
ga. 11 let ni veliko, kar spolzijo mimo,
če vseskozi spremljaš in opazuješ,
kako poteka obnova notranjosti tvoje
župnijske cerkve. To pričakovanje, ki
je bilo v meni, bi lahko povezala s pri-
čakovanjem v adventnem času. Teden
za tednom se ob prižganih svečah na
vencu navdušenje in veselje množita,
pričakovanje pa veča. Vsak obnovljen
oltar je povečal moja pričakovanja. In
danes lahko trdim, da je z obnovljenim
glavnim oltarjem v meni zagorela tista
četrta sveča. Cerkev je zasijala kot
zasije venec ob prižganih vseh sveč-

kah.

Vesela sem, da je temu
tako. Vesela, da je uspelo
nekaj tako velikega s
pomočjo marljivih rok,
dobrih ljudi in na priproš-

njo naše sv.
Marjete.

Erika

Jamnik
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Zbrani vtisi ob skorajšnjem zaključku projektaZbrani vtisi ob skorajšnjem zaključku projekta

Notranjost župnijske cerkve smo
obnovili s pomočjo skromnih, a lepih
voščilnic. Kot zadnja je tudi sveta Mar-
jeta zasluženo zasijala. Kot bi želela
dati prednost vsem ostalim svetnikom
v cerkvi. V mnogih faranih je ta trenu-
tek pustil neizbrisen pečat. Zbrali smo
nekaj utrinkov, ki jih bomo objavljali v
naslednjih številkah Bisera - do mese-
ca oktobra.
Je še posebej slovesno. Vsak  mesec
zaznamuje vsaj kakšen dogodek. Med
poletjem se bodo minulih let spomin-
jali naši starostniki, obhajali bomo slo-
vesnost lepe nedelje z blagoslovom
fasade, odprtjem razstave o projektu
»Dar za dar«, poletje pa bodo zaključi-
li naši najmlajši z oratorijem. Anima-
torji se že trudijo s pripravami.
Z  vsem tem se bomo pripravljali na
vrhunec letošnjega leta - slovesen
koncert in blagoslov glavnega oltarja.
Naj nam bodo ti trenutki tudi pomoč
pri naši notranji pripravi in poglabljan-
ju osebne vere.
Nadaljujmo torej z zbuja-
njem spominov …

Ob letošnjem praznovanju vigilije smo
farani Kotelj med mašo prvič zagledali
obnovljeno podobo mučenke in zavet-
nice naše fare – sv. Marjeto. To je bil
nepopisen občutek radosti, ki je kot
žarek zasijal v naših srcih, ko so klju-
čarji zastor, ki je do sedaj prekrival
obnovljen kip, odstranili. Marjeta je

zasijala še toliko bolj in nam še polep-
šala praznovanje velikonočne vigilije.

Takrat sem se spomnila vseh molitev
naših faranov in vseh žrtvovanj naših
mladih, ki so iz leta v leto oznanjali pri
mašah po vsej Sloveniji in tudi v tujini,
da bi tako s svojim pričevanjem in deli
pripomogli k čimprejšnji obnovi notra-
njosti naše lepe cerkve. Hvaležna sem
bila Vsemogočnemu, da je pripomogel
k temu plemenitemu dejanju, ki nima
primere v Sloveniji.

Vsa pohvala gre predvsem družini
Kocuvan, kajti brez njih se ta projekt
sploh začel ne bi. Zdaj smo lahko vsi
še toliko bolj hvaležni, ker je dvanajst-
letna pot za nami in imamo lepo obno-
vljeno notranjost naše prelepe cerkve
sv. Marjete.

Nada Naveršnik

Velikonočna vigilija … tiho sedim v
klopi. Ganjena sem. Sv. trodnevje se
vedno dotakne duše in srca, če si le
pustimo blizu, če dovolimo, da nas
nagovori in prevzame. Letos je vigilija
zares posebna … Da se je sv. Marjeta
vrnila ravno na vigilijo? Ni bilo načrto-
vano … a se je zgodilo … Je že moralo
biti tako! Tiho sedim, ne morem se
premakniti, ne morem zapeti, ko doni
veličastna Slava … Samo strmim …
Trpeči Kristus se spušča na oltarju …
in potem jo zagledamo! Kakor da je
vstala z Njim! Srce mi razbija, skušam

jih potlačiti, zadržati, skušam se nare-
diti nevidno, se skriti, ko se mi ulijejo
solze … bila sem srečna! Uspelo nam
je, poglejte ljudje, vsi ste na tem
oltarju, otroci, starejši … vsi, je vriska-
lo v moji duši, ko sem negibno sedela
tam. Aleluja, Kristus je vstal, premagal
je smrt, trpljenje,  zlo… in mi smo
vstali z Njim! Poglejte, kako zmagosla-
vno stoji, vsa lepa! Toliko iskrenosti je
v njej, toliko ljubezni, toliko Kristusa,
toliko nas vseh … O, hvala, hvala ti, o
Bog, za vse trenutke moči in energije,
ki si nam jih pošiljal, za vse blagoslo-
ve, ki si jih trosil med nas, da smo
vzdržali; za vso ljubezen, ki jo čutimo
sedaj, za vso povezanost med nami,
za ta trenutek … hvala ti! Ne bi zmogli

brez Tvoje pomoči!

Veronika Kocuvan

Opazujem ga. Tisoče misli in slik
mi šviga po moji glavi. Razmiš-
ljam, koliko dela je bilo
potrebnega in koliko ur
prostega časa je bilo
vloženih v ta projekt. A
pogled na končno
podobo je
neprecen-
ljiv. Marsi-
kdo bi dejal, da
s preprostim
šivanjem voš-
čilnic ne more-
mo storiti kaj
tako velikega.
Pa nam je vse-

eno uspelo. Dokazali smo, da je v volji
in Gospodu moč!

Rebeka Glasenčnik

To pa je dolga doba ali raje drugače,
to se je pa ja šele pred kratkim priče-
lo. Vsak pozna svoj odgovor na to
vprašanje. Jaz se odločim za slednje-
ga. 11 let ni veliko, kar spolzijo mimo,
če vseskozi spremljaš in opazuješ,
kako poteka obnova notranjosti tvoje
župnijske cerkve. To pričakovanje, ki
je bilo v meni, bi lahko povezala s pri-
čakovanjem v adventnem času. Teden
za tednom se ob prižganih svečah na
vencu navdušenje in veselje množita,
pričakovanje pa veča. Vsak obnovljen
oltar je povečal moja pričakovanja. In
danes lahko trdim, da je z obnovljenim
glavnim oltarjem v meni zagorela tista
četrta sveča. Cerkev je zasijala kot
zasije venec ob prižganih vseh sveč-

kah.

Vesela sem, da je temu
tako. Vesela, da je uspelo
nekaj tako velikega s
pomočjo marljivih rok,
dobrih ljudi in na priproš-

njo naše sv.
Marjete.

Erika

Jamnik
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»Kar je telesu dih, to je duši molitev.
Telo mora dihati, duša pa moliti, da
ne obnemore. Kdor prav moli, tudi

prav živi.«
 A.M. Slomšek

Srečanje zakonskih jubilantovSrečanje zakonskih jubilantov

Konec maja sva z ženo praznovala 5
let skupnega življenja, kronanega z
Božjim blagoslovom. Kakor se spomni-
va vsakega življenjskega dogodka ali
tekočih obletnic, sva tudi tega obeleži-
la na svoj način.

Prijetno pa naju je presenetilo vabilo
na sv. mašo zakonskih jubilantov v
cerkev sv. Egidija na Ravne. Vsi, ki
imamo v tem letu okroglo obletnico,
smo se v nedeljo, 23. junija, popoldne
zbrali pred cerkvijo, prejeli vsak svoj
naprsni šopek in polni pričakovanj kre-
nili v Gospodovo hišo.

Pred začetkom svete
maše smo lahko
prisluhnili mis-
lim, ki sem jih
sam pri sebi
povezoval z
najinim skupnim
življenjem. Gospod
župnik Alojz Bek je pri uvodnem govo-
ru vse prisotne jubilante pozdravil in
se zahvalil za naš obisk.

Pri pridigi se je lepo sprehodil skozi
zakonsko oz. družinsko pot in poudaril
pomen zakramenta sv. zakona.

Sledila je še obnova zakonske obljube,
ki sem jo doživel na poseben način in
čisto drugače kot pa na poročni dan.

Na koncu svete maše je sledilo še sku-
pinsko slikanje, pri katerem je polna
cerkev jubilantov namenila velik aplavz
poročnemu paru, ki je praznoval že 60

let skupnega življenja. Zakonca sta
bila kot dva bisera, ki sta izžarevala
nasmeh, pozitivno energijo, prežeto z
vero, ki jima je pomagala skozi skupno
življenje.

Sledilo je še prijetno druženje na žup-
nijskem dvorišču, kjer je čas presenet-
ljivo hitro tekel. Takšnih praznovanj
oz. srečanj smo si želeli tudi v naši
kotuljski župniji, a do realizacije na
žalost nikoli ni prišlo.

Hvala gospodu župniku za povabilo in
skrb, ki jo namenja zakonskim

jubilantom vsako leto.
Upam, da se boste

tudi drugi z vesel-
jem odzvali vabi-

lu, kajti ne bo
vam žal.

Pred Gospodom
sva sklenila sv.

zakon. Prav je, da se mu več-
krat, posebej pa še ob okroglih oblet-
nicah zahvaliva za to, da naju spremlja
na najini skupni življenjski poti.

Izidor Jamnik

Beseda kaplana Sebastijana ob odhoduBeseda kaplana Sebastijana ob odhodu

Spoštovani kotuljski župljani, dragi
prijatelji, kaj zapisati ob slovesu obče-
stvu, ki sem mu služil kot kaplan? Veli-
ko bi se dalo povedati, a ker smo v
letu vere, ki ga je razglasil še papež
Benedikt XVI., se malo pomudimo ob
misli na kruh, na evharistični kruh, ki
daje pravo življenje in krepi našo
vero.

Naš pisatelj Ivan Cankar
pravi: »Ko izgovorimo
besedo »kruh«, bi morali
hvaležno in spoštljivo
skloniti glavo, kakor da
smo izgovorili Božje ali
sveto ime.« Zakaj? –
Pravijo: »Kdor ima kruh,
ima vse.« V kruhu so
Božje in človeške dob-
rine, v njem je nebo
in zemlja. Kruh je
nekaj svetega, ker
so v njem skrite roke,
žulji, znoj naših staršev in
številnih ljudi, od tistega, ki je kruh
sejal, do tistega, ki nam ga je prinesel
na mizo in nam ga dal. Vsi ga potrebu-
jemo, vsi ga uživamo, vsi ga moramo
tudi deliti. Kruh je nekaj svetega, ker
je sad dela in ljubezni. Kruh je nekaj
Božjega, ker ga je Kristus na veliki
četrtek vzel v roke in ga spremenil v
svoje telo in vino v svojo kri. Od takrat
naprej je kruh postal zakrament – vid-
no znamenje nevidnega in pričujočega
Boga. Ta kruh je sveto Rešnje telo,
sam Kristus, sv. evharistija.

Ko je bl. A. M. Slomšek razlagal skriv-
nost svete evharistije ali sv. Rešnjega
telesa in vabil k pogostnemu svetemu
obhajilu, ni opustil opomina, da je sve-
to obhajilo nekaj resnega, nekaj odgo-
vornega pred Bogom in vestjo. Zato je
svaril vernike pred obhajilom iz nava-

de ali zaradi drugih, pred obhaji-
lom brez priprave, skratka

pred nevrednim prejema-
njem sv. obhajila. Z vso
resnostjo je s Pavlom
opominjal: »Kdor bo
nevredno jedel ta kruh
in pil Gospodov kelih,
se bo pregrešil nad
Gospodovim telesom
in krvjo. Naj torej
vsak sebe presodi,
…« (1 Kor 11, 27–
29).

Naj bo vera, ki nam je
bila vsem podarjena, ki

je »dar«, milostni dar,
obogatena z obhajanjem

zakramentov, saj se bo na ta način
najlepše razodevala Kristusova veliko-
nočna skrivnost, ki jo bomo, tako upa-
mo, nekoč v polnosti užili.

Hvaležen sem vam za vašo podporo in
bližino, ki sem jo čutil, ko sem deloval
med vami. Rad se vas bom spominjal.

Sebastijan Valentan, kaplan
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Veroučno leto 2012/13 se je iztekloVeroučno leto 2012/13 se je izteklo

Veselo smo zakorakali v počitnice. Šol-
ske torbe in veroučne zvezke smo dali
v kot in se z veseljem predali brezskr-
bnosti počitniških dni. Tudi starši si kar
oddahnemo, ko otroci zaključijo z vse-
mi obveznostmi, tako šolskimi kot tudi
drugimi dejavnostmi, ki jih imajo v
popoldanskem času.

Ja, kar veliko se dogaja skozi vse šol-
sko in veroučno leto. Učitelji in kate-
heti pa pregledujemo, kaj smo v tem
letu uspeli dati otrokom, ki so nam bili
zaupani. Veselimo se njihovega uspe-
ha, osvojenih znanj in  lepih odnosov,
ki so se zgodili med urami, ter seveda
srčno upamo, da bodo nekaj tega, kar
smo jim poskušali dati, ohranili za živ-
ljenje. Tudi sama se rada spominjam
lepih trenutkov, ki smo jih doživeli
skupaj; zvedavih prvošolčkov, ki so ob
pomoči svojih »starejših bratov« dru-
gošolcev delali prve korake pri verou-
ku. Vesela sem bila, ko so tako pridno
brali tudi za Slomškovo bralno priznan-
je. Prav ponosna sem na
njih. In naši prvoobhajanci,
ki so se čez vse leto pridno
pripravljali na veliki dogo-
dek, ko so smeli prvič pre-
jeti Jezusa v svoje čisto
srce. Res zavzeto in pridno
so se pripravljali in sem jih
res vesela. Želim jim, da bi
tudi med počitnicami več-
krat pristopili k obhajilu. S
četrtim razredom smo iskali
pravo pot v srečno življenje

in upam, da ne bodo pozabili na zapo-
vedi tudi med počitnicami in nasploh
nikoli v življenju! In tu so še naši bir-
manci, ki pa bodo že pomagali pri ora-
toriju kot animatorji pomočniki. Torej,
veroučenci, ko se boste že malo nave-
ličali počitnic, si zaželeli zopet srečati
svoje prijatelje, se vidimo na oratoriju!
Do takrat pa uživajte v brezskrbnih
počitnicah.

Še nekaj statističnih podatkov o verou-
čnem letu 2012/2013.

Verouk je v preteklem veroučnem letu
obiskovalo: v 1. razredu 9 otrok, v 2.
razredu 6 otrok, v 3. razredu 9 otrok,
v 4. razredu 11 otrok, v 5. razredu 9
otrok, v 6. razredu 14 otrok, v sed-
mem razredu 11 otrok, v 8. razredu 9
otrok in v 9. razredu 14 otrok. Vseh
veroučencev je bilo 92. Tako je verouk
v veroučnem letu 2012/213 obiskovalo
63% šoloobveznih otrok.

katehistinja Sonja Mlakar Kreft

Na nedeljo Svete trojice, 26. maja,
smo obhajali prvo sveto obhajilo. Prvič
je k temu svetemu zakramentu pristo-
pilo devet tretješolcev, ki so en teden
prej, v soboto, 18. maja, tudi prvič
pristopili k sveti spovedi. Veroučenci
so bogatejši za dva zakramenta. Kot
župnik te župnije upam, želim in

molim, da bi ti otroci še naprej radi
pristopali k obema zakramentoma, da
bi ostali z Jezusom povezani, da bodo
njihova srca še naprej tako odprta za
Jezusovo prijateljstvo, kot so bila na
dan prvega svetega obhajila.

 župnik

Prvo sveto obhajilo in spovedPrvo sveto obhajilo in spoved

Iz govora mame prvoobhajankeIz govora mame prvoobhajanke

Od vašega krsta, ki je prvi zakrament,
je minilo že kar nekaj let. Ker ste bili
takrat še majhni, smo vas v cerkev
prinesli vaši starši in botri. Jezus se
vas je takrat dotaknil, nato bdel nad
vami in vas varoval do današnjega
dne, ko ste prejeli prvo sv. obhajilo.

Danes, na praznik Svete trojice, ste že
sami pred oltarjem in v prisotnosti nas
staršev, vaših botrov, sorodnikov in
prijateljev, ge. katehetinje Sonje in
gospodov župnikov v svoja srca prvič

sprejeli Jezusa, ki vas neizmerno ljubi
in vas bo kot vaš najboljši prijatelj še
naprej spremljal skozi življenje.

Vaše mame in očetje se zavedamo, da
sta vam pri tem zelo pomagala spošto-
vani g. župnik Alojz Bek in spoštovana
ga. katehetinja Sonja, ki je bila z vami
pri urah verouka pa tudi na duhovnih
vajah. Oba sta vas pripravljala in pos-
krbela, da je vaša vera rasla in ste
danes smeli prvič prejeti sv. obhajilo.
Za to smo jima obema hvaležni.

Hvala vama, g. župnik Alojz Bek in ga.
katehetinja Sonja, za vajin neprecen-
ljiv prispevek h krščanski vzgoji naših
otrok, tudi za vso potrpežljivost, razu-
mevanje in trud med pripravami na ta
pomemben korak naših otrok. Želimo,
da vajino delo z našimi otroki nadalju-
jeta tudi naprej.

 Maja Blatnik Gorenšek
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DAR za DAR

vztrajali in se tako trudili.
Dobro vemo, da je marsikatero delo
lažje, če ga naredimo sami ... porabimo
manj energije, manj je živčnosti. Ven-
dar to ni prav! Mladim je potrebno dati
priložnost! Resnično me ujezi, ko sliši-
mo ljudi govoriti, kako je današnja mla-
dina, slaba, nevzgojena, neuporabna,
nič ne znajo, zavožena generacija ...
Ja, mogoče nekateri res, vendar smo
za to krivi odrasli. Ker jih neprestano
nosimo po rokah, vse naredimo names-
to njih, si mislimo, da tako ali tako nič
ne znajo, ne verjamemo v njih, jim ne
damo priložnosti, ...
In to priložnost je župnija znala dati!
Mladim smo pokazali, da so vredni, da
jih potrebujemo, da so del nečesa, da
cenimo njihovo delo in trud, da jih pot-
rebujemo, da verjamemo vanje, da jim
zaupamo! Da jih imamo radi. Mislim,
da so mladi to priložnost več kot
upravičili!
Tukaj se torej projekt ne zaključuje. Ni
pomembno samo to, da imamo obnov-
ljeno cerkev. Imamo veliko več. Vse
te drobne čudeže, vse te milostne
dogodke, ki so se pri tem dogajali
in dajejo težo temu projektu. Ima-
mo mlade, polne vrednot, polne neke-
ga pozitivizma, polne pripravljenosti,
polne veselja, ki so si ga pri tem dobili.
Vse to bodo ponesli naprej, v svoje
življenje, v svoje družine, v prihod-
nost ... Zaradi tega bodo drugačni,
bodo še boljši in bodo tako tudi
živeli. To je bistvo projekta Dar za
dar.
Zato smo sedaj začeli z zaključkom
projekta. Od danes pa do 5. in 6. okto-

bra, ko bo zahvalni koncert in zahvalna
sv. maša ob blagoslovu glavnega oltar-
ja, smo pripravili bogat spekter priredi-
tev oz. dogodkov, ki se bodo zvrstile.
Natisnili smo letak, ki so ga dobila vsa
gospodinjstva v nabiralnik. Že sedaj
vas lepo vabimo, da si rezervirate datu-
me in da se teh dogodkov udeležite.
Prav je, da projekt zaključimo sku-
paj. Da skupaj ovrednotimo vso
delo, ves trud, da se srečamo in
podoživimo vse to, kar smo v zad-
njih letih skupaj ustvarili. Da se
zahvalimo drug drugemu, ker samo mi
sami si lahko podamo roke in rečemo
drug drugemu hvala za pomoč, nihče
drug se nam ne more zahvaliti. Jezus
je dejal, da bo vsakemu povrnjeno po
njegovih delih ... Da skupaj praznu-
jemo in postavimo mejnik temu
projektu. Zato, ker smo lahko ponosni
na vso to prehojeno pot. Vsem nam je
lahko za zgled, kaj vse se da storiti, če
sodelujemo, če se povežemo in se
nesebično, iskreno trudimo za isti cilj.
Odlična praksa, ki jo lahko ponesemo v
svet. Ob vsem tem je nemogoče, da še
kdo ostane ravnodušen ...
Kako bi lahko lepše začeli to praznova-
nje, kot s predavanjem o sv. Marjeti?
Današnji predavatelj dr. Benedik nam
bo na svoj način spregovoril o svetnici,
ki nam je tako blizu. Spoznajmo jo še iz
drugega zornega kota, da izvemo kaj
novega o času preganjanja kristjanov,
v katerem je živela in zakaj je bilo nje-
no žrtvovanje za nas tako pomembno.
Zato vabimo k besedi g. Benedika.

Tomaž Kocuvan

DAR za DAR

Četrtek, pust in hladen deževen dan.
Za nikamor. Pa vendar čisto drugačen,
kot drugi oblačni dnevi. Na koledarju
piše Sv. Rešnje telo in sv. Rešnja kri,
slovesni praznik. Morda bi ga kdo ozna-
čil kot dan, nabit s pozitivno energijo.
Veren kristjan bi temu kar pritrdil, le da
bi to »pozitivno energijo« zelo konkret-
no opredelil. Rekel bi: dan, ki je na
poseben način prežet, nabit z vero, da
je med nami Gospod sam, skrit pod
podobo kruha, pa vendar živi Gospod,
prav tisti, ki je na Golgoti dal življenje v
odkupnino za mnoge in na velikonočni
dan prišel voščit apostolom mir vam
bodi. Ta isti Gospod je stalni in najza-
nesljivejši spremljevalec naše vsakdan-
josti, On ji daje večnostno razsežnost.
Kruh! Ali je še kaj bolj vsakdanjega?
Uživamo ga dan za dnem, vsak dan,
večkrat na dan, pa se ga ne naveliča-
mo, vedno je dober, vedno mora biti
na mizi. Tako je vpet v naš vsakdan, da
vse, karkoli v našem vsakdanu potre-
bujemo, povzemamo s pojmom kruh.
Mar ne pravimo, da »delamo za kruh«,
da si »služimo kruh«, da nekdo gre »s
trebuhom za kruhom«. Gospod sam
nas je naučil, da prosimo daj nam
danes naš vsakdanji kruh. V to vsakda-
njost, v kruh, vstopa večnost, neminlji-
vost, neskončnost, vsemogočnost: to je
kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od
njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki
sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega
kruha, bo živel vekomaj (Jn 6, 50.51).
To je kruh, v katerem so verniki zgod-
nje krščanske dobe na poseben način
videli, čutili, da je »kruh življenja« in

»vez edinosti«. Kruh, ki jih bolj kot kar-
koli drugega povezuje z Gospodom,
kruh, ki jih bolj kot karkoli drugega
povezuje med seboj v živo in dejavno
občestvo, kruh, ki bolj kot karkoli dru-
gega posamezniku in celotnemu občes-
tvu daje moč in voljo za delo ter vztraj-
nost v vseh dobrih prizadevanjih.
Take misli so me obhajale, ko sem
se spomnil na lep večer v Kotljah,
na obisk, ki je v spomin klical tudi
prejšnje obiske, ko sem lahko le
občudoval živost farnega občes-
tva, ki je ob lepem bogoslužju
poseben izraz dobivala v občuteni
skrbi za skupni dom, župnijsko
cerkev, in se udejanjala v tako
izvirnih oblikah. Čudovite voščilni-
ce v najrazličnejših res domišlje-
nih oblikah, vanje všite neštevilne
ure vztrajnega dela, trdno povezu-
joče prepričanje, da gre za skupno
dobro, da gre za dolgoletni
»projekt«, ki župljane, mlajše in
starejše, povezuje med seboj v
živo farno občestvo, in da je vse to
prizadevanje obenem tudi »vez
edinosti« z Gospodom. Župnijski
Biser spričuje, da farno občestvo
sestavljajo številni živi biseri, ki so
zaklad drug za drugega in zaklad v
Gospodovih očeh. Naj Gospod še
naprej blagoslavlja in naklanja
vztrajnost živemu farnemu občes-
tvu v Kotljah!

dr. Metod Benedik

Utrip občestva je uglašen na spodbude Gospodovega DuhaUtrip občestva je uglašen na spodbude Gospodovega Duha
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vztrajali in se tako trudili.
Dobro vemo, da je marsikatero delo
lažje, če ga naredimo sami ... porabimo
manj energije, manj je živčnosti. Ven-
dar to ni prav! Mladim je potrebno dati
priložnost! Resnično me ujezi, ko sliši-
mo ljudi govoriti, kako je današnja mla-
dina, slaba, nevzgojena, neuporabna,
nič ne znajo, zavožena generacija ...
Ja, mogoče nekateri res, vendar smo
za to krivi odrasli. Ker jih neprestano
nosimo po rokah, vse naredimo names-
to njih, si mislimo, da tako ali tako nič
ne znajo, ne verjamemo v njih, jim ne
damo priložnosti, ...
In to priložnost je župnija znala dati!
Mladim smo pokazali, da so vredni, da
jih potrebujemo, da so del nečesa, da
cenimo njihovo delo in trud, da jih pot-
rebujemo, da verjamemo vanje, da jim
zaupamo! Da jih imamo radi. Mislim,
da so mladi to priložnost več kot
upravičili!
Tukaj se torej projekt ne zaključuje. Ni
pomembno samo to, da imamo obnov-
ljeno cerkev. Imamo veliko več. Vse
te drobne čudeže, vse te milostne
dogodke, ki so se pri tem dogajali
in dajejo težo temu projektu. Ima-
mo mlade, polne vrednot, polne neke-
ga pozitivizma, polne pripravljenosti,
polne veselja, ki so si ga pri tem dobili.
Vse to bodo ponesli naprej, v svoje
življenje, v svoje družine, v prihod-
nost ... Zaradi tega bodo drugačni,
bodo še boljši in bodo tako tudi
živeli. To je bistvo projekta Dar za
dar.
Zato smo sedaj začeli z zaključkom
projekta. Od danes pa do 5. in 6. okto-

bra, ko bo zahvalni koncert in zahvalna
sv. maša ob blagoslovu glavnega oltar-
ja, smo pripravili bogat spekter priredi-
tev oz. dogodkov, ki se bodo zvrstile.
Natisnili smo letak, ki so ga dobila vsa
gospodinjstva v nabiralnik. Že sedaj
vas lepo vabimo, da si rezervirate datu-
me in da se teh dogodkov udeležite.
Prav je, da projekt zaključimo sku-
paj. Da skupaj ovrednotimo vso
delo, ves trud, da se srečamo in
podoživimo vse to, kar smo v zad-
njih letih skupaj ustvarili. Da se
zahvalimo drug drugemu, ker samo mi
sami si lahko podamo roke in rečemo
drug drugemu hvala za pomoč, nihče
drug se nam ne more zahvaliti. Jezus
je dejal, da bo vsakemu povrnjeno po
njegovih delih ... Da skupaj praznu-
jemo in postavimo mejnik temu
projektu. Zato, ker smo lahko ponosni
na vso to prehojeno pot. Vsem nam je
lahko za zgled, kaj vse se da storiti, če
sodelujemo, če se povežemo in se
nesebično, iskreno trudimo za isti cilj.
Odlična praksa, ki jo lahko ponesemo v
svet. Ob vsem tem je nemogoče, da še
kdo ostane ravnodušen ...
Kako bi lahko lepše začeli to praznova-
nje, kot s predavanjem o sv. Marjeti?
Današnji predavatelj dr. Benedik nam
bo na svoj način spregovoril o svetnici,
ki nam je tako blizu. Spoznajmo jo še iz
drugega zornega kota, da izvemo kaj
novega o času preganjanja kristjanov,
v katerem je živela in zakaj je bilo nje-
no žrtvovanje za nas tako pomembno.
Zato vabimo k besedi g. Benedika.

Tomaž Kocuvan

DAR za DAR

Četrtek, pust in hladen deževen dan.
Za nikamor. Pa vendar čisto drugačen,
kot drugi oblačni dnevi. Na koledarju
piše Sv. Rešnje telo in sv. Rešnja kri,
slovesni praznik. Morda bi ga kdo ozna-
čil kot dan, nabit s pozitivno energijo.
Veren kristjan bi temu kar pritrdil, le da
bi to »pozitivno energijo« zelo konkret-
no opredelil. Rekel bi: dan, ki je na
poseben način prežet, nabit z vero, da
je med nami Gospod sam, skrit pod
podobo kruha, pa vendar živi Gospod,
prav tisti, ki je na Golgoti dal življenje v
odkupnino za mnoge in na velikonočni
dan prišel voščit apostolom mir vam
bodi. Ta isti Gospod je stalni in najza-
nesljivejši spremljevalec naše vsakdan-
josti, On ji daje večnostno razsežnost.
Kruh! Ali je še kaj bolj vsakdanjega?
Uživamo ga dan za dnem, vsak dan,
večkrat na dan, pa se ga ne naveliča-
mo, vedno je dober, vedno mora biti
na mizi. Tako je vpet v naš vsakdan, da
vse, karkoli v našem vsakdanu potre-
bujemo, povzemamo s pojmom kruh.
Mar ne pravimo, da »delamo za kruh«,
da si »služimo kruh«, da nekdo gre »s
trebuhom za kruhom«. Gospod sam
nas je naučil, da prosimo daj nam
danes naš vsakdanji kruh. V to vsakda-
njost, v kruh, vstopa večnost, neminlji-
vost, neskončnost, vsemogočnost: to je
kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od
njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki
sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega
kruha, bo živel vekomaj (Jn 6, 50.51).
To je kruh, v katerem so verniki zgod-
nje krščanske dobe na poseben način
videli, čutili, da je »kruh življenja« in

»vez edinosti«. Kruh, ki jih bolj kot kar-
koli drugega povezuje z Gospodom,
kruh, ki jih bolj kot karkoli drugega
povezuje med seboj v živo in dejavno
občestvo, kruh, ki bolj kot karkoli dru-
gega posamezniku in celotnemu občes-
tvu daje moč in voljo za delo ter vztraj-
nost v vseh dobrih prizadevanjih.
Take misli so me obhajale, ko sem
se spomnil na lep večer v Kotljah,
na obisk, ki je v spomin klical tudi
prejšnje obiske, ko sem lahko le
občudoval živost farnega občes-
tva, ki je ob lepem bogoslužju
poseben izraz dobivala v občuteni
skrbi za skupni dom, župnijsko
cerkev, in se udejanjala v tako
izvirnih oblikah. Čudovite voščilni-
ce v najrazličnejših res domišlje-
nih oblikah, vanje všite neštevilne
ure vztrajnega dela, trdno povezu-
joče prepričanje, da gre za skupno
dobro, da gre za dolgoletni
»projekt«, ki župljane, mlajše in
starejše, povezuje med seboj v
živo farno občestvo, in da je vse to
prizadevanje obenem tudi »vez
edinosti« z Gospodom. Župnijski
Biser spričuje, da farno občestvo
sestavljajo številni živi biseri, ki so
zaklad drug za drugega in zaklad v
Gospodovih očeh. Naj Gospod še
naprej blagoslavlja in naklanja
vztrajnost živemu farnemu občes-
tvu v Kotljah!

dr. Metod Benedik

Utrip občestva je uglašen na spodbude Gospodovega DuhaUtrip občestva je uglašen na spodbude Gospodovega Duha
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Veselo smo zakorakali v počitnice. Šol-
ske torbe in veroučne zvezke smo dali
v kot in se z veseljem predali brezskr-
bnosti počitniških dni. Tudi starši si kar
oddahnemo, ko otroci zaključijo z vse-
mi obveznostmi, tako šolskimi kot tudi
drugimi dejavnostmi, ki jih imajo v
popoldanskem času.

Ja, kar veliko se dogaja skozi vse šol-
sko in veroučno leto. Učitelji in kate-
heti pa pregledujemo, kaj smo v tem
letu uspeli dati otrokom, ki so nam bili
zaupani. Veselimo se njihovega uspe-
ha, osvojenih znanj in  lepih odnosov,
ki so se zgodili med urami, ter seveda
srčno upamo, da bodo nekaj tega, kar
smo jim poskušali dati, ohranili za živ-
ljenje. Tudi sama se rada spominjam
lepih trenutkov, ki smo jih doživeli
skupaj; zvedavih prvošolčkov, ki so ob
pomoči svojih »starejših bratov« dru-
gošolcev delali prve korake pri verou-
ku. Vesela sem bila, ko so tako pridno
brali tudi za Slomškovo bralno priznan-
je. Prav ponosna sem na
njih. In naši prvoobhajanci,
ki so se čez vse leto pridno
pripravljali na veliki dogo-
dek, ko so smeli prvič pre-
jeti Jezusa v svoje čisto
srce. Res zavzeto in pridno
so se pripravljali in sem jih
res vesela. Želim jim, da bi
tudi med počitnicami več-
krat pristopili k obhajilu. S
četrtim razredom smo iskali
pravo pot v srečno življenje

in upam, da ne bodo pozabili na zapo-
vedi tudi med počitnicami in nasploh
nikoli v življenju! In tu so še naši bir-
manci, ki pa bodo že pomagali pri ora-
toriju kot animatorji pomočniki. Torej,
veroučenci, ko se boste že malo nave-
ličali počitnic, si zaželeli zopet srečati
svoje prijatelje, se vidimo na oratoriju!
Do takrat pa uživajte v brezskrbnih
počitnicah.

Še nekaj statističnih podatkov o verou-
čnem letu 2012/2013.

Verouk je v preteklem veroučnem letu
obiskovalo: v 1. razredu 9 otrok, v 2.
razredu 6 otrok, v 3. razredu 9 otrok,
v 4. razredu 11 otrok, v 5. razredu 9
otrok, v 6. razredu 14 otrok, v sed-
mem razredu 11 otrok, v 8. razredu 9
otrok in v 9. razredu 14 otrok. Vseh
veroučencev je bilo 92. Tako je verouk
v veroučnem letu 2012/213 obiskovalo
63% šoloobveznih otrok.

katehistinja Sonja Mlakar Kreft

Na nedeljo Svete trojice, 26. maja,
smo obhajali prvo sveto obhajilo. Prvič
je k temu svetemu zakramentu pristo-
pilo devet tretješolcev, ki so en teden
prej, v soboto, 18. maja, tudi prvič
pristopili k sveti spovedi. Veroučenci
so bogatejši za dva zakramenta. Kot
župnik te župnije upam, želim in

molim, da bi ti otroci še naprej radi
pristopali k obema zakramentoma, da
bi ostali z Jezusom povezani, da bodo
njihova srca še naprej tako odprta za
Jezusovo prijateljstvo, kot so bila na
dan prvega svetega obhajila.

 župnik

Prvo sveto obhajilo in spovedPrvo sveto obhajilo in spoved

Iz govora mame prvoobhajankeIz govora mame prvoobhajanke

Od vašega krsta, ki je prvi zakrament,
je minilo že kar nekaj let. Ker ste bili
takrat še majhni, smo vas v cerkev
prinesli vaši starši in botri. Jezus se
vas je takrat dotaknil, nato bdel nad
vami in vas varoval do današnjega
dne, ko ste prejeli prvo sv. obhajilo.

Danes, na praznik Svete trojice, ste že
sami pred oltarjem in v prisotnosti nas
staršev, vaših botrov, sorodnikov in
prijateljev, ge. katehetinje Sonje in
gospodov župnikov v svoja srca prvič

sprejeli Jezusa, ki vas neizmerno ljubi
in vas bo kot vaš najboljši prijatelj še
naprej spremljal skozi življenje.

Vaše mame in očetje se zavedamo, da
sta vam pri tem zelo pomagala spošto-
vani g. župnik Alojz Bek in spoštovana
ga. katehetinja Sonja, ki je bila z vami
pri urah verouka pa tudi na duhovnih
vajah. Oba sta vas pripravljala in pos-
krbela, da je vaša vera rasla in ste
danes smeli prvič prejeti sv. obhajilo.
Za to smo jima obema hvaležni.

Hvala vama, g. župnik Alojz Bek in ga.
katehetinja Sonja, za vajin neprecen-
ljiv prispevek h krščanski vzgoji naših
otrok, tudi za vso potrpežljivost, razu-
mevanje in trud med pripravami na ta
pomemben korak naših otrok. Želimo,
da vajino delo z našimi otroki nadalju-
jeta tudi naprej.

 Maja Blatnik Gorenšek
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Leto je zopet naokoli in mladi smo
pričeli s pripravami na že sedmi žup-
nijski piknik v Kotljah. Da smo pripra-
vili vse potrebno, je bilo potrebnih kar
nekaj naporih ur, vendar smo se vsi
potrudili in še enkrat smo imeli krasen
dan, tudi vreme nam je služilo. No, ker
smo to leto zaključili s prenovo naše
cerkve in s projektom Dar za dar, smo
prišli na idejo, da bi nekako preverili,
kako dobro dejansko poznamo našo
cerkev, našo zavetnico sv. Marjeto in
koliko smo si zapomnili o projektu, ki
je potekal kar dvanajst let! Pa smo se
lotili dela. Pripravili smo kar veliko
vprašanj, na katera so odgovarjali naši
veroučenci, ki smo jih razdelili v tri
skupine. Vsaka skupina je imela svoje-

ga animatorja. Vanja in jaz, ki sva
vodili celotni program, sva brali vpra-
šanja. Skupina je imela 30 sekund
časa, da je odgovor napisala na list in
ga vzdignila v zrak. Ker pa so bila
nekatera vprašanja nekoliko težja, so
lahko otroci stekli k svojim staršem, ti
so jim zašepetali odgovor in otroci so
ga nato povedali svoji skupini. Da pa
bi bilo ocenjevanje, katera skupina je
odgovor napisala najhitreje, pravično,
smo imeli tudi posebno komisijo, ki so
jo sestavljali Petra, Izidor in Marko. Ti
so povedali, kateri skupini se dodeli
točka, ki jih je naša animatorka pomo-
čnica Ksenja zapisovala na plakat.
Poleg točke so dobili tudi košček slike,
sestavljanke, ki smo jo med celotnim
kvizom sestavljali. Otroci so prepozna-
li, da je na njej podoba naše zavetnice
sv. Marjete. Seveda sva bili tudi rado-
vedni, če so si kaj zapomnili, zato sva
jih še malo povprašali o njej in moram
vam povedati, znali so odgovoriti na
vsa najina vprašanja!

Ko je bilo kviza konec, še ni bilo konec
programa, ni še zmanjkalo hrane in
pijače, tudi naš ansambel »Trio tris«
nas je še naprej zabaval. Za popestri-
tev smo pripravili še veliko igro, ki se
je imenovala »Ovce na paši«. Da se
tokrat niso utrudili samo otroci, smo k
igri povabili še naše starše. Kar nekaj
se nam jih je pridružilo! Namen igre je
bil dejansko spraviti listek, ki so ga
dobili na vrhu igrišča, se uspešno
izmuzniti »volkovom« na sredini igriš-

Župnijski piknik za vse župljaneŽupnijski piknik za vse župljane

ča, ga na postaji na koncu igrišča
zamenjati za drugega, se zopet izmuz-
niti volkovom in ga prinesti na vrh igri-
šča, kjer so zanj dobili točko ... Tekali
so sem in tja, dokler niso bili že čisto
brez energije.

Tudi na tem pikniku sem se zelo zaba-
vala, mislim, da tudi drugi animatorji
in seveda vsi udeleženci. Znova smo si
dokazali, da smo sposobni, da smo
povezani v Duhu, da nas On podpira.
Brez Njega nam ne bi uspelo, brez
vere nam ne bi bilo vredno. Ponosni
smo drug na drugega, da vsako delo,
ki si ga zadamo, uspešno opravimo.
Vredno je dati tistih nekaj ur našega
časa. Drug za drugega. Za župnijo.
Zanj ... je vredno ...

Nina Ošep

V soboto, 6. julija 2013, je v naši žup-
niji potekalo srečanje starejših in bol-
nih faranov. Kot že vsako leto doslej je
tudi to slovesnost organizirala naša
župnijska Karitas.

Začetek srečanja je bil s sveto mašo
ob 16. uri, ki jo je daroval naš župnik
gospod Alojz Bek. Mašo smo pomagali
oblikovati sodelavci naše Karitas, prak-
tično vsi udeleženci pa so s petjem
polepšali slovesnost. Prišlo je okrog 30
starejših in bolnih faranov, dva smo
pripeljale tudi iz doma starejših na
Fari. Med slovesno mašo je gospod
župnik bolnim podelil zakrament  bol-
niškega maziljenja. Kar prehitro je
minila ura duhovnega druženja pri
maši. Sledil je še družabni zaključek
srečanja v župnišču, kjer smo se sku-
paj z vsemi še malo okrepčali in
pokramljali o vsakodnevnih težavah in
križih.

Za spomin na srečanje smo starejšim
podelili podobico Jezusa z
datumom tega srečanja.

Vsi udeleženci te slo-
vesnosti so bili zelo
zadovoljni in si spet
želijo ponovitve pri-
hodnje leto.

Nada Naveršnik

Več o župnijskem pikniku lahko
poiščete na spletni strani

www.kotlje.si
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10. obletnica oratorija v KOTLJAH

DAR za DAR

Začetek zaključka projekta »Dar za dar«Začetek zaključka projekta »Dar za dar«

Uvodni pozdrav in razlaga zaključnega
praznovanja, voditelja Tomaža Kocuva-
na (ob prvem dogodku, predavanju o
Sveti Marjeti in času preganjanja kris-
tjanov):
Zelo vesel sem, da se nas je danes toli-
ko zbralo na začetku zaključka pro-
jekta Dar za dar. Zakaj začetek zak-
ljučka projekta? Poglejmo.
Dvanajstletno pot smo prehodili
skupaj! Eni kot šivalci, drugi kot šofer-
ji, tretji kot tisti, ki so zlagali, četrti lepi-
li, peti krasili, šesti prodajali, sedmi
hodili po župnijah, osmi organizirali,
deveti finančno podprli, ... Vsi pa smo
bili ves ta čas povezani v Duhu. V
molitvi. Danes nas je petdeset ljudi v
tej dvorani. Ne morem si zamisliti, koli-
ko molitev smo mi tukaj darovali za
uspešnost tega projekta v zadnjih dva-
najstih letih! Ne samo mi, še vsi ostali
Hotuljci. Ne samo Hotuljci, vseh 50.000
ljudi, ki smo jih nagovarjali in jim priče-
vali o našem delu po vsej Sloveniji. Si
predstavljate, koliko molitev smo
darovali za ta projekt, kakšna nep-
redstavljiva zakladnica molitev je
to?
Sedaj po dvanajstih letih, ko pogledam
na ta projekt, mi je ena stvar popolno-
ma jasna. Ta projekt ne bi nikoli uspel
samo s človeško močjo! Popolnoma
sem prepričan in trdno verjamem
v to, da je ta projekt bil v Božjem
načrtu. Vsi mi smo s to našo zakladni-
co molitev, z našimi pozitivnimi pogledi,
z delom, z veseljem, ki ga kažemo, s
složnostjo in sodelovanjem izprosili

Božjega blagoslova. Prepričan sem, da
nam brez Božje pomoči, brez Njegove-
ga varstva ta projekt ne bi nikoli uspel.
Od začetne absurdne ideje, da z voščil-
nicami obnovimo en kip na oltarju, pa
vse do danes, ko lahko občudujemo
obnovljeno vso notranjost župnijske
cerkve.
Poglejte. Nekateri otroci so bili na zače-
tku projekta stari sedem let. Danes so
stari devetnajst, dvajset let. In so še
vedno tukaj. Ob tem projektu so se
naučili brati, nastopati, se obnašati,
premagovati tremo. Da o intelektual-
nem in duhovnem napredku sploh ne
govorimo.
Kar se mi zdi še pomembnejše, pa
je to, da so si otroci, mladi, privz-
gojili, ali če hočete, da smo jim
privzgojili čut do prostovoljnega
dela. Da znajo prepoznati stisko sočlo-
veka in pomagati. Da prepoznajo nekaj
dobrega, nekaj, za kar se je vredno
truditi.
Zakaj? Ker se počutijo del nečesa,
ker se čutijo pomembne, ker se
čutijo sprejete, ker vedo, da brez
njih ne moremo, ker jih potrebuje-
mo, ker vidijo, da če se skupaj za
nekaj trudimo, lahko to dosežemo!
Zakaj so mladi vsa ta leta, tako dolgo,
vztrajali in prostovoljno delali?
Najpomembnejše pri projektu Dar za
dar je, da je župnija znala dati pri-
ložnost! Da smo mladim pokazali,
da so vredni, da so zmožni, da ver-
jamemo v njih, da znajo, da jim
zaupamo! To so mladi čutili, zato so
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tej dvorani. Ne morem si zamisliti, koli-
ko molitev smo mi tukaj darovali za
uspešnost tega projekta v zadnjih dva-
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Hotuljci. Ne samo Hotuljci, vseh 50.000
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vedni, če so si kaj zapomnili, zato sva
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vam povedati, znali so odgovoriti na
vsa najina vprašanja!

Ko je bilo kviza konec, še ni bilo konec
programa, ni še zmanjkalo hrane in
pijače, tudi naš ansambel »Trio tris«
nas je še naprej zabaval. Za popestri-
tev smo pripravili še veliko igro, ki se
je imenovala »Ovce na paši«. Da se
tokrat niso utrudili samo otroci, smo k
igri povabili še naše starše. Kar nekaj
se nam jih je pridružilo! Namen igre je
bil dejansko spraviti listek, ki so ga
dobili na vrhu igrišča, se uspešno
izmuzniti »volkovom« na sredini igriš-

Župnijski piknik za vse župljaneŽupnijski piknik za vse župljane

ča, ga na postaji na koncu igrišča
zamenjati za drugega, se zopet izmuz-
niti volkovom in ga prinesti na vrh igri-
šča, kjer so zanj dobili točko ... Tekali
so sem in tja, dokler niso bili že čisto
brez energije.

Tudi na tem pikniku sem se zelo zaba-
vala, mislim, da tudi drugi animatorji
in seveda vsi udeleženci. Znova smo si
dokazali, da smo sposobni, da smo
povezani v Duhu, da nas On podpira.
Brez Njega nam ne bi uspelo, brez
vere nam ne bi bilo vredno. Ponosni
smo drug na drugega, da vsako delo,
ki si ga zadamo, uspešno opravimo.
Vredno je dati tistih nekaj ur našega
časa. Drug za drugega. Za župnijo.
Zanj ... je vredno ...

Nina Ošep

V soboto, 6. julija 2013, je v naši žup-
niji potekalo srečanje starejših in bol-
nih faranov. Kot že vsako leto doslej je
tudi to slovesnost organizirala naša
župnijska Karitas.

Začetek srečanja je bil s sveto mašo
ob 16. uri, ki jo je daroval naš župnik
gospod Alojz Bek. Mašo smo pomagali
oblikovati sodelavci naše Karitas, prak-
tično vsi udeleženci pa so s petjem
polepšali slovesnost. Prišlo je okrog 30
starejših in bolnih faranov, dva smo
pripeljale tudi iz doma starejših na
Fari. Med slovesno mašo je gospod
župnik bolnim podelil zakrament  bol-
niškega maziljenja. Kar prehitro je
minila ura duhovnega druženja pri
maši. Sledil je še družabni zaključek
srečanja v župnišču, kjer smo se sku-
paj z vsemi še malo okrepčali in
pokramljali o vsakodnevnih težavah in
križih.

Za spomin na srečanje smo starejšim
podelili podobico Jezusa z
datumom tega srečanja.

Vsi udeleženci te slo-
vesnosti so bili zelo
zadovoljni in si spet
želijo ponovitve pri-
hodnje leto.

Nada Naveršnik

Več o župnijskem pikniku lahko
poiščete na spletni strani

www.kotlje.si
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NAŠA ŽUPNIJA

Dragi župljani, lepa nedelja, žegnanje
je največji praznik župnije. Običajno v
nedeljo, ki je najbližja godovnemu
dnevu župnijskega zavetnika, obhaja-
mo glavni župnijski praznik. S slovesno
sveto mašo in s procesijo sv. Rešnjega
telesa prosimo za nadaljnje vars-
tvo ter se zavetniku zahvaljujemo
za preteklo izkazano pomoč.

Ob tem prazniku je prav,
da vsak pomisli na to, kaj je
zanj župnija oziroma žup-
nijska skupnost in kaj smo
kot posamezniki, kot družina
ali kot župnijska skupina
prispevali v to skupnost.
Lepa nedelja je tudi dan, ko
se s hvaležnostjo spomin-
jam vsega, kar sem v
župniji tudi prejel.

Kot vaš župnik želim, da je župnija
prostor za vse, kjer se boste vsi dobro
počutili, kjer boste vsi na sebi lasten
način lahko živeli svojo vero. Želim, da
je župnija skupnost, kjer vladajo dobri
medosebni odnosi, kjer so laiki v
pomoč duhovnikom in duhovniki v
pomoč laikom, kjer je možno vzajem-
no sodelovanje, kjer je cenjen vsak
posameznik, kjer si tudi upamo prizna-
ti šibkosti in skupaj napredovati, nap-
redovati v osebni veri, v medosebnih
odnosih, v čutenju do domače župnije.

Kot dušni pastir imam za župnijo tudi
načrte, ki bi jih skupaj z vami želel
uresničevati za rast Božjega kraljestva

v župniji Kotlje. V preteklem letu sem
poskušal vzpodbujati pobožnost prvih
petkov, vabiti molivce, ki so pripravlje-
ni moliti za potrebe Cerkve, s člani
župnijskega sveta in ključarji sem sku-
šal načrtovati pastoralne dejavnosti in

odgovorno skrbeti tudi za materialni
del župnijske skupnosti. Kot

dekan dekanije Dravograd-
Mežiška dolina pa želim, da
se župnija odpira navzven in

povezuje z drugimi ter tako
bogati sebe in druge.

Ob priložnosti lepe nedelje
se zahvaljujem mojim najo-
žjim sodelavcem: g. kapla-

nu Sebastijanu, ge. katehisti-
nji Sonji, ge. zborovodkinji
Ireni. Hvala vam za vse,

kar ste dobrega storili v pastorali
in pri liturgiji. Hvala vsem ključar-

jem, članom pastoralnega sveta,
vsem, ki krasite in čistite cerkev ter
župnišče, vsem, ki skrbite za Biser,
vsem animatorjem, bralcem, vsem, ki
ste velikodušno darovali svoje darove
za obnovo cerkve in vsem neimenova-
nim, ki na kakršen koli način z dobrimi
deli v župniji pričujete za Kristusa.
Hvala za vso dobrohotno pomoč in
podporo, ki ste jo nudili meni kot
vašemu dušnemu pastirju, hvala za
vse dobrote, ki ste jih darovali za žup-
nikovo kuhinjo. Hvala za vašo veliko-
dušnost, na vse vas kličem Božji bla-
goslov. Sveta Marjeta, prosi za nas.

 župnik

KOLPINGOVA DRUŽINA

Z zadovoljstvom se spominjam roman-
ja članov Kolpingove družine Kotlje, ki
je bilo tokrat k sv. Ani v Koprivno. Vsi
člani smo na poseben način doživljali
sv. mašo v tej idilični visokogorski cer-
kvi, od katere imaš prelep pogled na
Božje stvarstvo z višine 1250 m. Tudi
vreme nam je bilo naklonjeno in res
smo lahko uživali ob prelepih razgle-
dih. Zaradi obveznosti naš duhovni
vodja, župnik g. Alojz Bek, ni mogel
biti z nami. Zato pa smo v svojo sredo
povabili bivšega duhovnega vodjo, g.
Marjana Plohla, ki je pri sv. Ani daro-
val sv. mašo. Vzdušje pri maši je bilo
nekaj posebnega. Vsi smo sodelovali s
petjem in zavzeto poslušali prošnje ter
misli naših mladih in ostalih bralcev.
Po maši smo si ogledali še notranjost
cerkve, ki je opremljena s čudovitimi
freskami in kipci, ki tej mali cerkvici
dajejo še poseben čar. Naš član, g.
Ernest, nam je
po maši natanč-
no razložil pomen
fresk in imena
upodobljenih
svetnikov. Seve-
da nismo mogli
mimo najlepšega
oltarja črne Mari-
je, po kateri je
znana cerkev sv.
Ane. Potem ko
smo pred cerkvi-
jo naredili še sku-
pinsko fotografi-

jo, nam je g. Silvo razkazal vse gore,
ki nas obdajajo. Naš pogled je segel
vse do meje, ki loči našo Koroško od
Avstrijske.

Medtem ko smo moški občudovali
gore, pa so ženske med sveže pokoše-
no travo nabirale zdravilno »hribjo
reso«. Potem ko smo se duhovno obo-
gatili in se naužili lepot narave, smo se
odpravili v Podolševo, kjer nas je na
turistični kmetiji Štiftar čakalo okusno
kosilo. Ob prijetem druženju je popol-
dne hitro minilo. Pred odhodom
domov pa smo si ogledali še cerkev
Sv. Duha, ki je prav tako kot cerkev
sv. Ane pravi gorski biser. Prijazni klju-
čar nam je razkazal cerkev in obljubili
smo si, da se bomo v te kraje še vrnili.

Ludvik Lichteneger

Ob lepi nedeljiOb lepi nedelji Romanje k sveti Ani v KoprivnoRomanje k sveti Ani v Koprivno
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LETO VERE NAŠI MLADI

Mladinska sv. mašaMladinska sv. maša

Kaj je lepšega, kot da se udeležiš sv.
maše ... Ne samo, da si tam, da drugi
vidijo, da si tam, da dobiš listek in to
je to. Ne! Tisto pravo je, ko si tam s
srcem, iskreno. Takrat vidiš, da je pra-
vo, kar te dviguje in osrečuje! Tudi, če
kdaj podvomiš v to, kar je čisto člove-
ško. Ob sebi imaš nekoga, ki ti stoji ob
strani in te dviguje. Kdo je to? Za
mene osebno prijatelji, animatorji!

Kaj je lepšega, ko
se zberemo mladi
animatorji in gre-
mo skupaj k sv.
maši? Prvega junija
smo imeli mladinsko
mašo. Popolno! Takrat
res začutiš povezanost
med nami. Povezanost
med Bogom in vsakim od
nas.

Skupaj molimo, skupaj sodelujemo in
pojemo. Pravijo, kadar poješ, trikrat
moliš. Res je! A ni čudovito videti vse
mlade na kupu, ko se trudijo za enak
cilj, polni veselja in energije? Petje
odmeva po vsej cerkvi in že s tem
začutiš bližino Boga. Mladinska maša
ni navadna maša, ampak je namenje-
na druženju, spoznavanju in predvsem
povezovanju mladih. Izkazalo se je kot
nekaj, kar moramo mladi ohranjati in
peljati dalje! Samo tako bomo ostali
skupaj!

Vanja Gostenčnik

Zaključilo se je še eno uspešno skavt-
sko leto. Enajsto za steg Koroška 2.
Skupni zaključek z mladimi in starši je
bil letos v Dravogradu. Otroci so imeli
pred seboj njim ljubo pustolovščino:
veliko igro. Seveda niso mogli brez
priljubljene skavtske igre »roverček«.
Starši pa so se po kratkem, pogum-
nem uvodu razdelili v tri skupine. Po
skupinah so razmišljali o preživljanju
prostega časa v družini, odnosu do
ponudbe spleta ter spolne vzgoje.
Seveda iz vidika otrok.

Svojo preverbo so opravili tudi voditel-
ji. Septembra so si zadali cilje na pod-
lagi strateškega načrta. Cilji pokrivajo
področja od skavtstva, odnosa do
narave, domovine, duhovnosti, bližnje-
ga, … Veliko ciljev je bilo doseženih,
nekaj pa jih ostaja odprtih za prihod-
nje skavtsko leto. Seveda ni manjkalo
smeha, duhovne poglobitve, iskrenosti
in pravega skavtskega duha.

Ob koncu skavtskega leta se preveri
tudi razpoložljivost voditeljev za priho-
dnje leto. V vsakem primeru je voditel-
jev (pre)malo, da bi zadostili vsem
potrebam, ki so iz leta v leto večje.
Otroci in mladi kljub široki paleti ponu-
dbe potrebujejo trdno podporo v zgle-
du, pozitivnih vrednotah, zdravi akciji
in seveda duhovni poglobitvi. To vrzel
napolnjujejo skavti. Ena glavnih priori-
tet tako ostaja skrb za podmladek.

Voditelji stega Koroška 2
Več: koroska2.skavt.net

Zaključek skavtskega letaZaključek skavtskega letaVera je nekaj fantastičnega. Daje mi
moč, upanje, pogum, ljubezen. Z vero
me ni strah novih izzivov, ki me čakajo
v življenju. Vera je res globoka, kot
ocean, ki
mu ne pri-
demo do
dna. Letos je
leto vere in lepo bi
bilo, da bi poglobili oseb-
no vero in prisluhnili tudi
tistim, ki niso verni, da
delijo z nami košček
svojega sveta, živ-
ljenja.

Vera ni stvar
r a z u m a .
Ampak je
o b č u t e k
srca, ki nam
pove, kaj je
prav in kaj
ne, kaj je
dobro in
kaj slabo,
kaj je resnično in kaj ne. Vera je nekaj
živega, čutečega. Kot vemo, da je
Božji sin trpel za naše grehe, stiske in
slabosti. Da je bil križan za nas, da bi
mi živeli bolje in ga spoštovali in verje-
li vanj. Da bi občutili tiste trenutke, ki
jih je on trpel, ko so ga križali.

Mi kristjani lahko svojo vero poglobi-
mo s tem, da obiskujemo sv. mašo,
prebiramo božjo besedo in se pogo-
varjamo v njej. Za to je to leto
pomembno za nas kristjane in za našo
vero, da se obrnemo h Gospodu,

našemu rešitelju, ki nas vodi v novo
življenje.

Vera raste in se krepi samo z verovan-
jem. Vsak vernik naj

bi v tem letu
odkril, obnovil

vsebino vere, ki jo
izpovedujemo, obhaja-

mo, živimo pri sv. maši.
Naša vera nas nauči prepoz-

navati obličje vstalega Gos-
poda v tistih, ki prosijo

našo ljubezen.

Ne glede na to, da
ga nikoli nisem

videla, ga ljubim
in verujem

vanj. Poma-
ga mi v naj-
težjih trenu-
tkih, ko ne
vidiš več
n a p r e j ,
ampak On

pokaže pot. To je res nekaj neverjet-
nega.

Posebej se zahvaljujem za fanta in
njegovo družino, ki mi je stala ob stra-
ni in mi pomagala, da sem se pripravi-
la na birmo. Iz srca sem hvaležna.

Mateja Pfajfar
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LETO VERE NAŠI MLADI

Mladinska sv. mašaMladinska sv. maša

Kaj je lepšega, kot da se udeležiš sv.
maše ... Ne samo, da si tam, da drugi
vidijo, da si tam, da dobiš listek in to
je to. Ne! Tisto pravo je, ko si tam s
srcem, iskreno. Takrat vidiš, da je pra-
vo, kar te dviguje in osrečuje! Tudi, če
kdaj podvomiš v to, kar je čisto člove-
ško. Ob sebi imaš nekoga, ki ti stoji ob
strani in te dviguje. Kdo je to? Za
mene osebno prijatelji, animatorji!

Kaj je lepšega, ko
se zberemo mladi
animatorji in gre-
mo skupaj k sv.
maši? Prvega junija
smo imeli mladinsko
mašo. Popolno! Takrat
res začutiš povezanost
med nami. Povezanost
med Bogom in vsakim od
nas.

Skupaj molimo, skupaj sodelujemo in
pojemo. Pravijo, kadar poješ, trikrat
moliš. Res je! A ni čudovito videti vse
mlade na kupu, ko se trudijo za enak
cilj, polni veselja in energije? Petje
odmeva po vsej cerkvi in že s tem
začutiš bližino Boga. Mladinska maša
ni navadna maša, ampak je namenje-
na druženju, spoznavanju in predvsem
povezovanju mladih. Izkazalo se je kot
nekaj, kar moramo mladi ohranjati in
peljati dalje! Samo tako bomo ostali
skupaj!

Vanja Gostenčnik

Zaključilo se je še eno uspešno skavt-
sko leto. Enajsto za steg Koroška 2.
Skupni zaključek z mladimi in starši je
bil letos v Dravogradu. Otroci so imeli
pred seboj njim ljubo pustolovščino:
veliko igro. Seveda niso mogli brez
priljubljene skavtske igre »roverček«.
Starši pa so se po kratkem, pogum-
nem uvodu razdelili v tri skupine. Po
skupinah so razmišljali o preživljanju
prostega časa v družini, odnosu do
ponudbe spleta ter spolne vzgoje.
Seveda iz vidika otrok.

Svojo preverbo so opravili tudi voditel-
ji. Septembra so si zadali cilje na pod-
lagi strateškega načrta. Cilji pokrivajo
področja od skavtstva, odnosa do
narave, domovine, duhovnosti, bližnje-
ga, … Veliko ciljev je bilo doseženih,
nekaj pa jih ostaja odprtih za prihod-
nje skavtsko leto. Seveda ni manjkalo
smeha, duhovne poglobitve, iskrenosti
in pravega skavtskega duha.

Ob koncu skavtskega leta se preveri
tudi razpoložljivost voditeljev za priho-
dnje leto. V vsakem primeru je voditel-
jev (pre)malo, da bi zadostili vsem
potrebam, ki so iz leta v leto večje.
Otroci in mladi kljub široki paleti ponu-
dbe potrebujejo trdno podporo v zgle-
du, pozitivnih vrednotah, zdravi akciji
in seveda duhovni poglobitvi. To vrzel
napolnjujejo skavti. Ena glavnih priori-
tet tako ostaja skrb za podmladek.

Voditelji stega Koroška 2
Več: koroska2.skavt.net

Zaključek skavtskega letaZaključek skavtskega letaVera je nekaj fantastičnega. Daje mi
moč, upanje, pogum, ljubezen. Z vero
me ni strah novih izzivov, ki me čakajo
v življenju. Vera je res globoka, kot
ocean, ki
mu ne pri-
demo do
dna. Letos je
leto vere in lepo bi
bilo, da bi poglobili oseb-
no vero in prisluhnili tudi
tistim, ki niso verni, da
delijo z nami košček
svojega sveta, živ-
ljenja.

Vera ni stvar
r a z u m a .
Ampak je
o b č u t e k
srca, ki nam
pove, kaj je
prav in kaj
ne, kaj je
dobro in
kaj slabo,
kaj je resnično in kaj ne. Vera je nekaj
živega, čutečega. Kot vemo, da je
Božji sin trpel za naše grehe, stiske in
slabosti. Da je bil križan za nas, da bi
mi živeli bolje in ga spoštovali in verje-
li vanj. Da bi občutili tiste trenutke, ki
jih je on trpel, ko so ga križali.

Mi kristjani lahko svojo vero poglobi-
mo s tem, da obiskujemo sv. mašo,
prebiramo božjo besedo in se pogo-
varjamo v njej. Za to je to leto
pomembno za nas kristjane in za našo
vero, da se obrnemo h Gospodu,

našemu rešitelju, ki nas vodi v novo
življenje.

Vera raste in se krepi samo z verovan-
jem. Vsak vernik naj

bi v tem letu
odkril, obnovil

vsebino vere, ki jo
izpovedujemo, obhaja-

mo, živimo pri sv. maši.
Naša vera nas nauči prepoz-

navati obličje vstalega Gos-
poda v tistih, ki prosijo

našo ljubezen.

Ne glede na to, da
ga nikoli nisem

videla, ga ljubim
in verujem

vanj. Poma-
ga mi v naj-
težjih trenu-
tkih, ko ne
vidiš več
n a p r e j ,
ampak On

pokaže pot. To je res nekaj neverjet-
nega.

Posebej se zahvaljujem za fanta in
njegovo družino, ki mi je stala ob stra-
ni in mi pomagala, da sem se pripravi-
la na birmo. Iz srca sem hvaležna.

Mateja Pfajfar
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NAŠA ŽUPNIJA

Dragi župljani, lepa nedelja, žegnanje
je največji praznik župnije. Običajno v
nedeljo, ki je najbližja godovnemu
dnevu župnijskega zavetnika, obhaja-
mo glavni župnijski praznik. S slovesno
sveto mašo in s procesijo sv. Rešnjega
telesa prosimo za nadaljnje vars-
tvo ter se zavetniku zahvaljujemo
za preteklo izkazano pomoč.

Ob tem prazniku je prav,
da vsak pomisli na to, kaj je
zanj župnija oziroma žup-
nijska skupnost in kaj smo
kot posamezniki, kot družina
ali kot župnijska skupina
prispevali v to skupnost.
Lepa nedelja je tudi dan, ko
se s hvaležnostjo spomin-
jam vsega, kar sem v
župniji tudi prejel.

Kot vaš župnik želim, da je župnija
prostor za vse, kjer se boste vsi dobro
počutili, kjer boste vsi na sebi lasten
način lahko živeli svojo vero. Želim, da
je župnija skupnost, kjer vladajo dobri
medosebni odnosi, kjer so laiki v
pomoč duhovnikom in duhovniki v
pomoč laikom, kjer je možno vzajem-
no sodelovanje, kjer je cenjen vsak
posameznik, kjer si tudi upamo prizna-
ti šibkosti in skupaj napredovati, nap-
redovati v osebni veri, v medosebnih
odnosih, v čutenju do domače župnije.

Kot dušni pastir imam za župnijo tudi
načrte, ki bi jih skupaj z vami želel
uresničevati za rast Božjega kraljestva

v župniji Kotlje. V preteklem letu sem
poskušal vzpodbujati pobožnost prvih
petkov, vabiti molivce, ki so pripravlje-
ni moliti za potrebe Cerkve, s člani
župnijskega sveta in ključarji sem sku-
šal načrtovati pastoralne dejavnosti in

odgovorno skrbeti tudi za materialni
del župnijske skupnosti. Kot

dekan dekanije Dravograd-
Mežiška dolina pa želim, da
se župnija odpira navzven in

povezuje z drugimi ter tako
bogati sebe in druge.

Ob priložnosti lepe nedelje
se zahvaljujem mojim najo-
žjim sodelavcem: g. kapla-

nu Sebastijanu, ge. katehisti-
nji Sonji, ge. zborovodkinji
Ireni. Hvala vam za vse,

kar ste dobrega storili v pastorali
in pri liturgiji. Hvala vsem ključar-

jem, članom pastoralnega sveta,
vsem, ki krasite in čistite cerkev ter
župnišče, vsem, ki skrbite za Biser,
vsem animatorjem, bralcem, vsem, ki
ste velikodušno darovali svoje darove
za obnovo cerkve in vsem neimenova-
nim, ki na kakršen koli način z dobrimi
deli v župniji pričujete za Kristusa.
Hvala za vso dobrohotno pomoč in
podporo, ki ste jo nudili meni kot
vašemu dušnemu pastirju, hvala za
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 župnik

KOLPINGOVA DRUŽINA
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no travo nabirale zdravilno »hribjo
reso«. Potem ko smo se duhovno obo-
gatili in se naužili lepot narave, smo se
odpravili v Podolševo, kjer nas je na
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Letos sva z možem od 23. do 26. maja
romala v Rim, Vatikan in na moje veli-
ko veselje tudi v Assisi. Romarji smo
se na avtobusu zbirali od Murske
Sobote pa vse do Vrtojbe. Vodila sta
nas gospod Robi, župnik iz Ruš, in
gospod Alojz, župnik s Ponikve. Na
avtobusu je bila tudi mlada
redovnica Tina iz Ljublja-
ne. Ona nam je pripo-
vedovala o življenju
Frančiška Asiškega. V
mrzlem jutru smo se v
avtobusu kar hitro
ogreli, se spoznavali
in zapustili Slovenijo.
Ob italijanskih cestah
so mimo nas bežali
nepregled-
ni vino-
gradi, rde-
ča polja
cvetočega
maka in
n a s a d i
raznovrst-
nega sadja.

Ko smo prispeli v bližino Assisija, sta
nas prevzela prelepa okolica in mir, ki
je vel iz kraja.

Naslednji dan smo nadaljevali pot pro-
ti Rimu. Z vsakim korakom sem vedno
bolj spoznavala, da sta dva dneva vse
premalo za ogled. Hodiš, hodiš in
zopet hodiš … Noge te že tako bolijo,
da niti poslušaš ne več, da bi si pa še

kaj zapomnil … Šele ko se doma odpo-
čiješ, se ti v spominu vrstijo dogodki in
slike …

Zadnji dan romanja smo imeli mašo v
Vatikanu. Skozi dvorišče kapele smo si
izborili mesto na trgu in tam pričakali
papežev govor. To pa je bil zame

višek vsega romanja, doživetje, ki
ga ne morem opisati. Enosta-

vno tam moraš biti!

Po poti domov
nam je gospod
župnik s Ponik-

ve ves papežev
govor prevedel v

slovenščino.

V prijetnem vzdušju,
s prijaznima šoferjema

in romarji, s katerimi
smo se sprijateljili,

smo z molitvi-
jo in s petjem
na d a l j e v a l i
pot proti
domu.

Tako lepo je na vseh teh romanjih. Tu
ni strank, hudobnih, zavistnih ljudi. Tu
smo Slovenci– verniki in imamo se
lepo.

Milka Breznik

LETO VERERAZMIŠLJANJE

Romanje v RimRomanje v Rim Naša vera se začne, ko nas starši dajo
krstiti. Najpomembnejši je nadaljnji
korak, da starši spremljajo otroke v
veri in se z njimi pogovarjajo o verskih
tematikah. Najtežje je prehoditi pot
dozorevanja, ki jo prehodimo v nego-
tovosti svoje mladosti, ko še nimamo
izoblikovanih trdnih izhodišč za življen-
je.

Glede moje vere je tako, da sem hodi-
la vse do prvega obhajila k sv. maši in
k verouku. Po tistem sem nekaj časa
še hodila, potem pa sem pri 12. letih
izgubila mamico, ki mi je bila velika
učiteljica pri vzgoji vere.

Zapustila sem cerkev, ker so me razo-
čarali ljudje, ki so me poznali. Names-
to da bi mi pomagali, da prebrodim
najhuje in se spet vrnem nazaj k
Bogu, so me odvrnili od njega. Ni me
razočaral Bog, ampak ljudje, ki naj bi
bili verni kristjani. Bog je ljubezen. Ko
sem se »odtujila« od Boga ni bilo več
tako, kot je bilo, ko sem bila z njim. V
tem času »odtujenosti« sem skušala
priti nazaj k njemu. Nisem vedela,

kako. Nato sem spoznala fanta, ki mi
je spet dal upanje in moč, da se lahko
vrnem nazaj k Bogu. Rabila sem neko-
ga, ki bo razumel mojo stisko, ki sem
jo imela. On je začutil to in mi poma-
gal, da sem začela hoditi k maši in
poleg tega spoznala njegovo prečudo-
vito družino, ki mi še dandanes stoji
ob strani. Tudi oni so mi pomagali, da
sem se pripravila na birmo. Bog sprej-
me vsakega, ki se izgubi na svoji poti
z odprtimi rokami. Mi ga moramo
samo poiskati in se mu predati.

Temu lahko samo rečemo brezpogojna
ljubezen. V tem času sem spoznala, da
moramo ceniti življenje, ki nam je
dano. To je največji dar in vrednota za
nas. Ti vzponi in padci, ki jih doživlja-
mo, se zgodijo z razlogom. S tem pos-
tanemo močnejši, bolj trdni. S tem
dokažemo, kakšna je naša vera do
Boga. Ko gremo skozi vzpone in padce
ter trpljenja, se zavemo svoje sreče in
lepih stvari, ki nas obdajajo.

JE  JEZUS BOG?
Jezus iz Nazareta je Sin, druga Božja
oseba, o kateri govorimo: “v imenu Očeta in
Sina in Svetega Duha” (Mt 28, 19).
Ko se je razglasil za gospodarja (Šabbata) in se dal nagovarjati z Božjim
nazivom “Gospod”, je bil Jezus ali nastopač ali resnično Bog. Do priznanja je
prišlo, ko je odpuščal grehe. To je bil v očeh njegovih sodobnikov smrti vreden
zločin. S pomočjo čudežev in znamenj, posebej vstajenja, so učenci spoznali,
kdo je Jezus in so ga častili kot Gospoda. To je vera Cerkve.
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