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MILIJONARJI DOBROTE

V mesecu oktobru obhajamo tudi
misijonsko nedeljo, ko se še pose-
bej spominjamo pomoči potrebnih
ljudi doma in po svetu.

Župnija Kotlje ima trenutno 120
milijonarjev dobrote - posamezni-
kov, ki mesečno prispevate 0,5 € za
otroke, ki potrebujejo našo pomoč.

12. oktober, sobota – ob 15.00
dekanijsko srečanje molivcev v
Mežici

od 5. do 27. oktober – Kuharjevi
dnevi 2013

1. november, petek – ob 9.00 sv.
maša, po maši blagoslov grobov in
molitve za rajne

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).

SKAVTI

Vabljeni k vpisu! Skavtsko leto se je
že začelo. Pred nami so nove dogo-
divščine, spoznavanje narave in
odkrivanje Boga v njej. Tudi letos
ne bo manjkalo iger, pravih skavtskih
ognjev, spoznavanje veščin, pohodov
v neznano, pravih taborjenj, …

Pokliči: 040 518 544 (g. Vinko)
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Poglobiti bomo morali razmišljanje o veri,
da bi vsem, ki verujejo v Kristusa,

pomagali k bolj zavestni in
poživljeni pripadnosti evangeliju,

zlasti v trenutku globokih sprememb,
ki jih doživlja človeštvo.

Verske in župnijske skupnosti
bodo v tem letu vere

iskale načine za javno oznanilo izpovedi vere.
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»Molitev lepa za vsak dan« … je del
pesmi, ki jo Slovenci radi prepevamo
med desetkami rožnega venca. Poleg
tega, da ima ta molitev tradicijo in da
je lepa, je tudi izredno razširjena. Ko
se ob molitvi (katerikoli) zavem, da
nisem sam, ampak da z mano moli in
prosi mnogo ljudi, sem pomirjen.
Kardinal Bertone je v nagovoru
perujskim bogoslovcem
dejal, da v molitvi rožne-
ga venca sledimo nje-
govi svetosti Benedik-
tu XVI,  ki to molitev
neprenehoma moli vsa-
ko jutro in na ta način z
Marijo zre Kristusov
obraz. Tako smo s to
molitvijo povezani tudi s
vsakokratnim Petrovim
naslednikom (sedaj s
papežem Frančiškom) in skupaj z njim
in Marijo zremo Kristusov obraz. S to
molitvijo sem se srečal že kot otrok v
družinskem okolju, kjer smo se zbrani
pri mizi ob večerih še bolj povezali z
molitvijo. Rožnega venca nismo molili
vedno, ampak občasno, po navadi ob
nedeljah zvečer ali ob velikih prazni-
kih. Tako mi je ta molitev počasi pos-
tajala domača. V času šolanja sem kar
nekajkrat molil rožni venec s prošnjo,

da bi se vse izteklo dobro. Ko smo ob
večerih kot družina skupaj molili rožni
venec in mi je pogled ušel na mlajšega
brata, sem v njem videl nemir in utru-
jenost, v njem sem videl samega
sebe, ki sem podobno kakor on doživ-
ljal dolge stihe in skupne odgovore.

Vedno bolj opažam, da smo vsi na
poti rasti in da ko sem bil otrok,

sem govoril kakor otrok, mislil
kakor otrok, sklepal kakor

otrok (1Kor 13, 11)
sedaj vidim stvari

nekoliko drugače.

Vsi smo poklicani k svetosti, ker
le to spreminja svet (Janez Pavel

II). Klicati svetost v ta svet, posve-
čevati ta svet, biti deležen svetosti, to
je naš poklic. To nam lahko uspe le,
če se bomo skupaj odločili za to. Sku-
paj prosili Marijo, naj prosi za nas in
naj nas Jezus kot nekoč skesanega
razbojnika ob svojem času sprejme v
svoje kraljestvo. Do takrat pa veljajo
vera, upanje in ljubezen. Največja od
teh je ljubezen (1Kor 13, 13). V tej
ljubezni v tem mesecu (mesecu rožne-
ga venca) molimo rožni venec zase, za
druge, predvsem pa za tiste, ki nimajo
daru vere in sami niso sposobni moliti
in se posvečevati.

kaplan Jure

DUHOVNA MISEL LETO VERE

Upati in verovati. Zdi se mi, da je dan-
danes to še edino, kar človeku ostane.
Malemu človeku mislim. Saj veliki,
mogočni ljudje s svojim egom in nes-
miselnim početjem prav gotovo ne
vedo, kaj je to – vera. Grabijo, kradejo
in se okoriščajo na račun pohlevnega
naroda in nikoli nimajo dovolj. Le kam
pelje to?

Vzgojena sem bila v
krščanskem duhu. Že
kot otrok sem verova-
la, spoštovala Cerkev,
hodila sem k verouku,
molila in pela z otroš-
kim zborom v cerkvi,
ki je bila moj drugi
dom. Včasih je bil
zame Jezus, ki je bil
tako kruto pribit na
križ moj vzornik. Ved-
no sem se bala, da če
ne bom pridna punčka, me bo Bog
kaznoval. Skozi leta odraščanja se je
moja vera krepila in moj odnos do nje
se je zelo spreminjal. Velikokrat sem
bila tudi na  preizkušnji in zgodilo se
mi je celo, da sem dvomila o NJEM.

A vedno znova me je premagal optimi-
zem in vera VANJ. Danes je ON zame
neka višja sila, neka univerzalna ener-
gija, h kateri pošiljam svoje misli in
želje in če to počnem s srcem, se mi
vedno dobro vrača. Govorim si, da
nikoli ne smem obupati in nehati vero-
vati. Vera je zame luč in upanje v lepši

jutri, vera je dajati sebe, se razdajati
in pomagati.  Dobrodelnost, ljubezni-
vost in imeti srce in razumevanje za
sočloveka ter izreči toplo besedo tis-
tim, ki so pomoči potrebni, to so zame
dejanja, ki označujejo pravega kristja-
na. Dajejo tisti občutek, da si nekaj
dobrega naredil in taka dejanja te not-

ranje obogatijo. Tisti,
ki imajo vsega preveč,
so ponavadi egoisti in
materialisti, ki gledajo
le nase, mislim, da
nimajo vere.  Mogoče
verujejo le na zunaj,
molijo pa malokdaj.
So izjeme, ampak so
redki. Tisti, ki nimajo
vsega preveč, pa ima-
jo vero in upanje v
boljši jutri. Verjamem,
da smo slednji bolj

srečni. Imamo nekaj, česar oni ne
bodo nikdar razumeli. Imamo dušo,
svoj obraz, svoj JAZ in NJEGA, ki nas
bo vodil do smrti. In še po njej, ker
smo Kristusovi, ker smo kristjani, ki
verujemo v posmrtno življenje in priča-
kujemo še eno priložnost, to je življen-
je v prihodnjem veku.

Umrl je za NAS, ki verujemo VANJ. In
od mrtvih vstal, po pričevanju pisma in
bo spet prišel slavit in sodit žive in
mrtve …

Irena Šturbaj

Moje doživljanje vereMoje doživljanje vereMolitev lepa za vsak dan ...Molitev lepa za vsak dan ...
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DAR za DAR DAR za DAR

Žal mi je sedaj, ko smo cerkev tako
lepo uredili, obenem pa izgubili stalne-
ga župnika, kar je velika škoda. Prej je
bilo več obiska že zato, ker je bil žup-
nik v kraju. Vedno pa sem, kot ključar,
s ponosom rad pokazal cerkev vsem
obiskovalcem, ker sem prepričan, da
imamo daleč naokoli eno najlepših
cerkva, na katero sem zelo ponosen.

Cerkev je zelo lepa na pogled.

Franc Herman

Živeli vsi junaki izjemnega podviga –
ohranjanja sakralne in kulturne dediš-
čine!

Najprej čestitam! Ni bilo nikoli vpraša-
nje, da se ne bi izvedelo in postalo kot
izvrstna iztočnica za posnemanje. Oči-
tno je župnija Kotlje z vami vsemi pio-
nir te prakse, ki po slovenski deželi
in ponekod tudi zunaj nje, vzbuja
vse večjo občudovanje. Vesel sem vas
bil, sem in bom. Hvala za vaše prispe-
vke, znate lepo napisati: izbrano in
čuteče. Žal si posnete oddaje nisem
mogel ogledati na RTV zaradi tehnič-
nega škrata. A nič za to, saj poznam
dobro zadevo. Predstavlja mi izjemno
»duhovno« podobico, ki me bo celo
življenje spremljala na duhovniški poti.
Kakor sam katekizem, ki ga lahko vza-
meš v roke kadar koli že hočeš in pre-
bereš v njem dragocen nauk. Zato vso
priznanje vsem sodelavcem. Ostajam
z vami. Tudi nisem daleč od vas.
Sploh pa sem vam blizu po Duhu.
Lepo poudarjate: Duh veje tam, kjer

ve, da bo njegovo pihljanje zaleglo,
čeprav so njegovi začetki vselej nebo-
gljeni in neobetavni. Zgovoren proti-
dokaz za takšno mišljenje je hotuljski
projekt mladih Dar za dar. Še enkrat
hvala za ta dar. Prijazen teden in lep

pozdrav iz Dobrle vasi.

Marjan Plohl, župnik

Vsa ta leta občudujem družino
Kocuvan, ki se ni nikoli naveličala šiva-
nja, navijanja nitk, luknjanja, lepljen-
ja, klicanja faranov, iskanja župnij,
sodelovanja pri mašah, koncertih, …
Brez vas ta projekt ne bi nikoli uspel.
Vi ste zaslužni za organizacijo in brez-
hibno delovanje celotnega projekta.
Del svojega življenja sta posvetili prav
temu projektu. Vaš trud je neprecen-
ljiv. Hvala vam. Od vas se lahko veliko

naučimo.
Vanja Kerbler Kocuvan

Moram povedati, da je v besedilih
neka posebna energija. Ko sem brala,
sem bila navdušena nad projektom
Dar za dar. Res čestitam za uspešno
dokončan projekt! V slogi je moč!

Veronika Mravljak, lektorica

Tako, še zadnjič se oglašamo z vtisi, ki
ste jih napisali ob zaključku obnove
župnijske cerkve v okviru projekta 'Dar
za dar'. Vsi na tem mestu objavljeni
vtisi so bili objavljeni tudi v knjigi »Dar
za dar«, ki ste jo prejeli za zahvalnem
koncertu ali blagoslovu oltarja.

Vsak vaš vtis govori in s tem pričuje.
Delo, ki ga tako zaključujemo ni člove-
ško ampak delo Božje volje in navdiha
Svetega Duha. Farani smo bili samo
orodje v Njegovih vsemogočnih rokah.

Zdaj pa naprej. Duh projekta ostaja,
naša župnija je povezana, skupine
delujejo, pred nami pa novi izzivi in
predvsem duhovna rast, po kate-
ri vsi ljudje tako hrepenimo …

Kadar sem le mogel, sem rad peljal
naše mlade prodajati voščilnice, da
sem videl, kako jim to uspeva in  kako
imajo druge župnije urejene stvari. Bil
je zimski čas, ko so se vsi bali peljati
zaradi snega, meni pa nikoli ni bilo žal.
Bil sem presenečen, ko smo prišli v
župnijo Kuzma, kjer nas je sprejel žup-
nik v črni obleki. Videli smo, da je na
prvi vtis oster, celo strašen, ko smo ga
spoznali, pa smo uvideli, da je dober.
Bil je strašen mraz -17 stopinj. Pri prvi
maši smo bili presenečeni, ker je imel
zelo toplo cerkev in nabito polno ljudi
že ob 6.30. Imam občutek, da so tam
še veliko bolj verni ljudje kot pri nas.

Po maši smo si pogledali slike, kako so
oni obnavljali notranjost cerkve. Zelo

sem se začudil, ko sem videl bager v
cerkvi. Ni mi dalo miru, dokler nisem
župnika povprašal o tem. Pa je odvrnil,
da je boljše, da to stroj naredi, kot da
bi ljudje trpeli. Tudi Bog razume, da je
treba cerkev obnoviti. Takoj mi je pad-
la ideja, da bi tudi mi lahko na takšen
način obnovili cerkev.

Neko nedeljo je bil g. Slemenšek mlaj-
ši pri sv. maši na Šmohorju, ker je bil
boter novokrščenca. Ker se osebno
poznamo, smo se pogovarjali, da bi on
posodil stroj, da bi lahko uredili okolico
podružnične cerkve, ker je teren tako
kriv. Vendar mi je padla ideja, da bi

bilo boljše, če posodi stroj za
cerkev, da bi jo lahko uredili.

Tako si je prišel pogledat cerkev in
pripeljal stroje. Nato se je začelo.

Pripeljal je tudi stroj iz rudnika, da
smo lahko s tem ozkim kamionom
vozili material ven iz cerkve in potem
pesek nazaj v njo. Pri Gostenčnik Vin-
ku smo dobili pesek brezplačno, ven-
dar smo si ga morali sami nabasati.
Tako smo prosili g. Slemenška še za
bager, da bi naložili pesek. Rekel je,
da bo kar on priskrbel pesek. Tako je
dal dva tovornjaka, kar je zadoščalo za
celotno cerkev. Naslednje jutro je bila
cesta pod lipama zasuta s peskom, ki
smo ga zvozili v cerkev. Hvaležni smo
g. Slemenšku za vso njegovo priprav-
ljenost.

Več o projektu si lahko preberete in
ogledate na:

www.kotlje.si
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Žal mi je sedaj, ko smo cerkev tako
lepo uredili, obenem pa izgubili stalne-
ga župnika, kar je velika škoda. Prej je
bilo več obiska že zato, ker je bil žup-
nik v kraju. Vedno pa sem, kot ključar,
s ponosom rad pokazal cerkev vsem
obiskovalcem, ker sem prepričan, da
imamo daleč naokoli eno najlepših
cerkva, na katero sem zelo ponosen.

Cerkev je zelo lepa na pogled.

Franc Herman

Živeli vsi junaki izjemnega podviga –
ohranjanja sakralne in kulturne dediš-
čine!

Najprej čestitam! Ni bilo nikoli vpraša-
nje, da se ne bi izvedelo in postalo kot
izvrstna iztočnica za posnemanje. Oči-
tno je župnija Kotlje z vami vsemi pio-
nir te prakse, ki po slovenski deželi
in ponekod tudi zunaj nje, vzbuja
vse večjo občudovanje. Vesel sem vas
bil, sem in bom. Hvala za vaše prispe-
vke, znate lepo napisati: izbrano in
čuteče. Žal si posnete oddaje nisem
mogel ogledati na RTV zaradi tehnič-
nega škrata. A nič za to, saj poznam
dobro zadevo. Predstavlja mi izjemno
»duhovno« podobico, ki me bo celo
življenje spremljala na duhovniški poti.
Kakor sam katekizem, ki ga lahko vza-
meš v roke kadar koli že hočeš in pre-
bereš v njem dragocen nauk. Zato vso
priznanje vsem sodelavcem. Ostajam
z vami. Tudi nisem daleč od vas.
Sploh pa sem vam blizu po Duhu.
Lepo poudarjate: Duh veje tam, kjer

ve, da bo njegovo pihljanje zaleglo,
čeprav so njegovi začetki vselej nebo-
gljeni in neobetavni. Zgovoren proti-
dokaz za takšno mišljenje je hotuljski
projekt mladih Dar za dar. Še enkrat
hvala za ta dar. Prijazen teden in lep

pozdrav iz Dobrle vasi.

Marjan Plohl, župnik

Vsa ta leta občudujem družino
Kocuvan, ki se ni nikoli naveličala šiva-
nja, navijanja nitk, luknjanja, lepljen-
ja, klicanja faranov, iskanja župnij,
sodelovanja pri mašah, koncertih, …
Brez vas ta projekt ne bi nikoli uspel.
Vi ste zaslužni za organizacijo in brez-
hibno delovanje celotnega projekta.
Del svojega življenja sta posvetili prav
temu projektu. Vaš trud je neprecen-
ljiv. Hvala vam. Od vas se lahko veliko

naučimo.
Vanja Kerbler Kocuvan

Moram povedati, da je v besedilih
neka posebna energija. Ko sem brala,
sem bila navdušena nad projektom
Dar za dar. Res čestitam za uspešno
dokončan projekt! V slogi je moč!

Veronika Mravljak, lektorica

Tako, še zadnjič se oglašamo z vtisi, ki
ste jih napisali ob zaključku obnove
župnijske cerkve v okviru projekta 'Dar
za dar'. Vsi na tem mestu objavljeni
vtisi so bili objavljeni tudi v knjigi »Dar
za dar«, ki ste jo prejeli za zahvalnem
koncertu ali blagoslovu oltarja.

Vsak vaš vtis govori in s tem pričuje.
Delo, ki ga tako zaključujemo ni člove-
ško ampak delo Božje volje in navdiha
Svetega Duha. Farani smo bili samo
orodje v Njegovih vsemogočnih rokah.

Zdaj pa naprej. Duh projekta ostaja,
naša župnija je povezana, skupine
delujejo, pred nami pa novi izzivi in
predvsem duhovna rast, po kate-
ri vsi ljudje tako hrepenimo …

Kadar sem le mogel, sem rad peljal
naše mlade prodajati voščilnice, da
sem videl, kako jim to uspeva in  kako
imajo druge župnije urejene stvari. Bil
je zimski čas, ko so se vsi bali peljati
zaradi snega, meni pa nikoli ni bilo žal.
Bil sem presenečen, ko smo prišli v
župnijo Kuzma, kjer nas je sprejel žup-
nik v črni obleki. Videli smo, da je na
prvi vtis oster, celo strašen, ko smo ga
spoznali, pa smo uvideli, da je dober.
Bil je strašen mraz -17 stopinj. Pri prvi
maši smo bili presenečeni, ker je imel
zelo toplo cerkev in nabito polno ljudi
že ob 6.30. Imam občutek, da so tam
še veliko bolj verni ljudje kot pri nas.

Po maši smo si pogledali slike, kako so
oni obnavljali notranjost cerkve. Zelo

sem se začudil, ko sem videl bager v
cerkvi. Ni mi dalo miru, dokler nisem
župnika povprašal o tem. Pa je odvrnil,
da je boljše, da to stroj naredi, kot da
bi ljudje trpeli. Tudi Bog razume, da je
treba cerkev obnoviti. Takoj mi je pad-
la ideja, da bi tudi mi lahko na takšen
način obnovili cerkev.

Neko nedeljo je bil g. Slemenšek mlaj-
ši pri sv. maši na Šmohorju, ker je bil
boter novokrščenca. Ker se osebno
poznamo, smo se pogovarjali, da bi on
posodil stroj, da bi lahko uredili okolico
podružnične cerkve, ker je teren tako
kriv. Vendar mi je padla ideja, da bi

bilo boljše, če posodi stroj za
cerkev, da bi jo lahko uredili.

Tako si je prišel pogledat cerkev in
pripeljal stroje. Nato se je začelo.

Pripeljal je tudi stroj iz rudnika, da
smo lahko s tem ozkim kamionom
vozili material ven iz cerkve in potem
pesek nazaj v njo. Pri Gostenčnik Vin-
ku smo dobili pesek brezplačno, ven-
dar smo si ga morali sami nabasati.
Tako smo prosili g. Slemenška še za
bager, da bi naložili pesek. Rekel je,
da bo kar on priskrbel pesek. Tako je
dal dva tovornjaka, kar je zadoščalo za
celotno cerkev. Naslednje jutro je bila
cesta pod lipama zasuta s peskom, ki
smo ga zvozili v cerkev. Hvaležni smo
g. Slemenšku za vso njegovo priprav-
ljenost.

Več o projektu si lahko preberete in
ogledate na:

www.kotlje.si
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»Molitev lepa za vsak dan« … je del
pesmi, ki jo Slovenci radi prepevamo
med desetkami rožnega venca. Poleg
tega, da ima ta molitev tradicijo in da
je lepa, je tudi izredno razširjena. Ko
se ob molitvi (katerikoli) zavem, da
nisem sam, ampak da z mano moli in
prosi mnogo ljudi, sem pomirjen.
Kardinal Bertone je v nagovoru
perujskim bogoslovcem
dejal, da v molitvi rožne-
ga venca sledimo nje-
govi svetosti Benedik-
tu XVI,  ki to molitev
neprenehoma moli vsa-
ko jutro in na ta način z
Marijo zre Kristusov
obraz. Tako smo s to
molitvijo povezani tudi s
vsakokratnim Petrovim
naslednikom (sedaj s
papežem Frančiškom) in skupaj z njim
in Marijo zremo Kristusov obraz. S to
molitvijo sem se srečal že kot otrok v
družinskem okolju, kjer smo se zbrani
pri mizi ob večerih še bolj povezali z
molitvijo. Rožnega venca nismo molili
vedno, ampak občasno, po navadi ob
nedeljah zvečer ali ob velikih prazni-
kih. Tako mi je ta molitev počasi pos-
tajala domača. V času šolanja sem kar
nekajkrat molil rožni venec s prošnjo,

da bi se vse izteklo dobro. Ko smo ob
večerih kot družina skupaj molili rožni
venec in mi je pogled ušel na mlajšega
brata, sem v njem videl nemir in utru-
jenost, v njem sem videl samega
sebe, ki sem podobno kakor on doživ-
ljal dolge stihe in skupne odgovore.

Vedno bolj opažam, da smo vsi na
poti rasti in da ko sem bil otrok,

sem govoril kakor otrok, mislil
kakor otrok, sklepal kakor

otrok (1Kor 13, 11)
sedaj vidim stvari

nekoliko drugače.

Vsi smo poklicani k svetosti, ker
le to spreminja svet (Janez Pavel

II). Klicati svetost v ta svet, posve-
čevati ta svet, biti deležen svetosti, to
je naš poklic. To nam lahko uspe le,
če se bomo skupaj odločili za to. Sku-
paj prosili Marijo, naj prosi za nas in
naj nas Jezus kot nekoč skesanega
razbojnika ob svojem času sprejme v
svoje kraljestvo. Do takrat pa veljajo
vera, upanje in ljubezen. Največja od
teh je ljubezen (1Kor 13, 13). V tej
ljubezni v tem mesecu (mesecu rožne-
ga venca) molimo rožni venec zase, za
druge, predvsem pa za tiste, ki nimajo
daru vere in sami niso sposobni moliti
in se posvečevati.

kaplan Jure

DUHOVNA MISEL LETO VERE

Upati in verovati. Zdi se mi, da je dan-
danes to še edino, kar človeku ostane.
Malemu človeku mislim. Saj veliki,
mogočni ljudje s svojim egom in nes-
miselnim početjem prav gotovo ne
vedo, kaj je to – vera. Grabijo, kradejo
in se okoriščajo na račun pohlevnega
naroda in nikoli nimajo dovolj. Le kam
pelje to?

Vzgojena sem bila v
krščanskem duhu. Že
kot otrok sem verova-
la, spoštovala Cerkev,
hodila sem k verouku,
molila in pela z otroš-
kim zborom v cerkvi,
ki je bila moj drugi
dom. Včasih je bil
zame Jezus, ki je bil
tako kruto pribit na
križ moj vzornik. Ved-
no sem se bala, da če
ne bom pridna punčka, me bo Bog
kaznoval. Skozi leta odraščanja se je
moja vera krepila in moj odnos do nje
se je zelo spreminjal. Velikokrat sem
bila tudi na  preizkušnji in zgodilo se
mi je celo, da sem dvomila o NJEM.

A vedno znova me je premagal optimi-
zem in vera VANJ. Danes je ON zame
neka višja sila, neka univerzalna ener-
gija, h kateri pošiljam svoje misli in
želje in če to počnem s srcem, se mi
vedno dobro vrača. Govorim si, da
nikoli ne smem obupati in nehati vero-
vati. Vera je zame luč in upanje v lepši

jutri, vera je dajati sebe, se razdajati
in pomagati.  Dobrodelnost, ljubezni-
vost in imeti srce in razumevanje za
sočloveka ter izreči toplo besedo tis-
tim, ki so pomoči potrebni, to so zame
dejanja, ki označujejo pravega kristja-
na. Dajejo tisti občutek, da si nekaj
dobrega naredil in taka dejanja te not-

ranje obogatijo. Tisti,
ki imajo vsega preveč,
so ponavadi egoisti in
materialisti, ki gledajo
le nase, mislim, da
nimajo vere.  Mogoče
verujejo le na zunaj,
molijo pa malokdaj.
So izjeme, ampak so
redki. Tisti, ki nimajo
vsega preveč, pa ima-
jo vero in upanje v
boljši jutri. Verjamem,
da smo slednji bolj

srečni. Imamo nekaj, česar oni ne
bodo nikdar razumeli. Imamo dušo,
svoj obraz, svoj JAZ in NJEGA, ki nas
bo vodil do smrti. In še po njej, ker
smo Kristusovi, ker smo kristjani, ki
verujemo v posmrtno življenje in priča-
kujemo še eno priložnost, to je življen-
je v prihodnjem veku.

Umrl je za NAS, ki verujemo VANJ. In
od mrtvih vstal, po pričevanju pisma in
bo spet prišel slavit in sodit žive in
mrtve …

Irena Šturbaj

Moje doživljanje vereMoje doživljanje vereMolitev lepa za vsak dan ...Molitev lepa za vsak dan ...
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DAR za DARRAZMIŠLJANJE

Gregor ČušinGregor ČušinMesec rožnega vencaMesec rožnega venca

SMO LAHKO PREPRIČANI O EVOLUCIJI IN
KLJUB TEMU VERUJEMO V STVARNIKA?

Da. Vera je odprta do spoznanj in hipotez naravoslovja.
Teologija nima naravoslovne pristojnosti; naravoslovje nima teološke
pristojnosti. Naravoslovje ne more dogmatično izključiti, da v stavrstvu
obstajajo k cilju usmerjeni procesi; vera nasprotno ne more definirati, kako se
ti v naravnem razvoju konkretno dogajajo. Kristjan lahko sprejme evolucijsko
teorijo kot koristen model, kolikor ne zapade v zmoto evolucionizma, ki gleda
človeka kot naključni proizvod bioloških procesov. Evolucija predpostavlja, da
obstaja nekaj, kar se lahko razvija. O “odkod” tega “nekaj” s tem ni nič
povedano. Tudi na vprašanja o biti, bistvu, dostojanstvu, poslanstvu, smislu
ter o “zakaj” sveta in človeka ne moremo odgovoriti biološko. Kakor je po eni
strani “evolucijonizem” prestop meje, tako je to po drugi kreacionizem.
Kreacionisti jemljejo biblične podatke (npr. Kako stara je zemlja, delo šesterih
dni) naivno dobesedno.

Youcat - katekizem katoliške Cerkve za mlade, Slomškova založba 2011

Molitev rožnega venca je spletena iz
skrivnosti, ki predstavljajo dogodke,
povezane z Marijo in Jezusom na zem-
lji in po njunem odhodu v nebesa. O
teh dogodkih premišljujemo in z molit-
vijo povezujemo ''Oče naš'' in ''Zdrava
Marija''. Sprva je rožni venec vseboval
tri dele: veseli, žalostni in častitljivi.
Papež Janez Pavel II. je spoznal, da
med veselim in žalostnim delom rož-
nega venca zeva neka vrzel, ki jo je
dopolnil s t.i. svetlim delom. V njem je
prikazano Jezusovo javno delovanje
od krsta naprej.
V veselem delu nas pet skrivnosti
spominja Jezusovega prihoda na svet
in njegove mladosti. V svetlem delu
se spominjamo njegovega krsta v reki

Jordan in njegovih del med učenci. V
žalostnem delu spremljamo Jezusa
na poti njegovega trpljenja in smrti na
križu. V častitljivem delu pa nas skri-
vnosti spominjajo Jezusovega vstajen-
ja in vnebohoda ter Marijinega poveli-
čanja v nebesih.
Mnogi molijo rožni venec vsak dan.
Molitev se posebej priporoča v oktob-
ru, ki je Marijin mesec in posvečen
predvsem molitvi rožnega venca. Ta
se opravlja po naših cerkvah in k njej
smo vsi lepo povabljeni!

Toni Ivartnik

V okviru polletnega praznovanja zak-
ljučka projekta Dar za dar nas je v
soboto, 28. 9., obiskal znani gledališki
igralec Grega Čušin (o njem preberite
na www.kotlje.si). Zaposlen je bil v
več gledališčih. Najdemo ga tudi v fil-
mih in nadaljevankah (poglejte minut-
ke za Sveto pismo na YouTube).
Ukvarja se tudi z režijo. Piše za Druži-
no in Ognjišče. Oglaša se v slovenskih
medijih. O sebi pravi, da je igralec »za
ljubi kruhek … oče pa sem po odločitvi
in iz ljubezni, za kruh, ki ne mine«.
Navzočim je s svojim pričevanjem pri-
klical iskren nasmeh na obraz in tudi
marsikatero solzo. Mladi so ga občudo-
vali …

V svojem nastopu nam je predstavil
'Vera levega razbojnika'. Kot sam pra-
vi, je to eno samo pričevanje o veri.
Preprosta izpoved vere človeka, ki se
dostikrat znajde na 'napačni strani' –
kot levi razbojnik. Tisti, ki smo ga pos-
lušali z 'odprtimi usti', smo se o tem
lahko sami prepričali. »Če ne bi bilo
levega razbojnika, zasmehljivega
odpadnika, ne bi sprožil prošnje des-
nega, ki prosi Jezusa, naj ga vzame s
seboj v raj.« Tako pravi Čušin.

Zanimiva teza. Torej, kaj je bil v srcu
levi razbojnik: dvomljivec, iskalec, klic
vpijočega v puščavi, obupanec, ki prosi
na tak način, veren na način, da se ga
ni dalo razumeti? ... Se lahko mi naj-
demo v njem? Kdo smo mi? Verni,
iskalci … ?! Kakšen je moj osebni

odnos do Boga? V koga verujem in
zakaj? Tako in še mnogo drugih, sodo-
bnih prikazov življenja in iskanja vere v
njem. Potrkal je na našo vest, na našo
dušo in srce, na naš razum … Dal nam
je misliti! Skozi vse prizore svoje
'monodrame' je iz srca izpovedoval
svojo vero v Boga, v obstoj Najvišjega
in jo utemeljil! Vsi smo se lahko našli v
njej na tej poti iskanja, verovanja, živ-
ljenja … Dal nam je elana in energije,
dal nam je upanje za nadaljevanje
naših življenjskih poti in umeščanje
vere v življenje.

Med svojim izvajanjem je vzel v roke
tudi instrument in nam ob njem zapel
hvalnico Bogu, svojo, izvirno. Bil je
enkraten, kot vedno. Ob njem smo se
nasmejali in seveda globoko zamislili:
Kaj verujem? Škoda, d a
ga je zamudilo toli-
ko ljudi, čeprav
smo imeli mož-
nost videti in
poslušati ga v
domači cerkvi!

Veronika

Kocuvan
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neje povezali, marsikdo je preko tega
projekta okrepil svojo osebno vero,
odprtost za drugega in za Gospoda, ki
je ves čas bedel nam nami ter nam
vlival moči in poguma za naprej. Iskre-
no sem hvaležna Gospodu za našo
župnijo, za vse nas, ki smo se ves ta
čas povezovali v dobrem. V znamenje,
da smo tudi v bodoče pripravljeni z
ljubeznijo delati dobra dela za našo
župnijsko cerkev, si podajmo roke.«

Tudi pri tej
zahvalni maši je
Marko Kocuvan
predstavil knjigo
Dar za dar:

»Danes bi rad na
oltar položil to
knjigo. Pa ne knji-
go kot papir,
ampak njeno vse-
bino. Papir je
minljiv, zgori,
zgnije, … vsebina
pa ostaja. V njej
je zapisan vsak od vas. Vaša, naša
dejanja, sadovih naših skupnih priza-
devanj. Ker kar je nastalo, ni nastalo
čez noč.

Ta knjiga ne opisuje samo obnovitve-
nih del, opisuje mnogo več. Opisuje
župnijo Kotlje, ki se je povezala v pre-
prostem namenu – narediti dobro delo
in upam si reči, ob tem postala velika
povezana družina. Projekt »Dar za
dar« ni bil samo obnavljanje cerkve,
mrzlih kamnov in mrtvih oltarjev. Bis-
tvo projekta je naša osebna in duhov-

na rast.

100 otrok in mladih je ob tem sodelo-
valo ne zato, ker so bili prisiljeni, ker
bi morali, ampak ker so si želeli. Nekaj
jih je vleklo, da so zgodaj vstajali in
oznanjali pred tujimi ljudmi. Zato bi
rad na oltar položil stavek, ki sem ga
od otrok največkrat slišal: »Ali grem
lahko drugič spet zraven?«

Spominjam se nekaterih šoferjev, ki
sicer so verni, a v
cerkev redko zaide-
jo. V tuji župniji so
bili ves čas z nami
in opazovali, stali
so ob strani in pos-
lušali: naše otroke;
župnike, kako so
nas predstavljali;
ljudi, ki so se usta-
vljali ob voščilnicah
… Nisem vedno
vedel, kaj si mislijo,
a v očeh sem jim
bral začudenje:

»Kako je to mogoče!?!«

Na oltar bi rad položil dejanje gospe,
ko je s tresočo roko na mizo z voščilni-
cami položila svoja dva novčiča: »Več
nimam« in se obrnila, da bi odšla. Sto-
pim za njo in ji izročim voščilnico:
»Gospa, da se nas boste spominjali«.

Bogu bi rad izročil tudi vse zavrnitve in
ponižanja, tudi s strani nekaterih
duhovnikov. Ni jih bilo veliko, a ven-
darle je bila to trda preizkušnja. Bogu
hvala za to izkušnjo in Bog blagoslovi

DAR za DARDAR za DAR

BRILJANTNI BOTER 70x in več:
Anica KOLMAN
Dragica ŠIPEK

ŽELEZNI BOTER 50x in več:
Marija KONEČNIK

ZLATI BOTER 20x in več:
družina ŠTRUC

SREBRNI BOTER 10x in več:
Marija MLAKAR, Danilo LAZNIK,

Marija KLEMENČIČ, Jerica KAVTIČNIK,
družina ČERENJAK, Vesna KERBLER

BRONASTI BOTER 5x in več:
družina ROZMAN, Lea in Bernarda

KOTNIK, družina KOBOLT,
družina SENICA, družina VUŠNIK,

Štefka KOVAČ,
Rebeka in Izak GLASENČNIK

BOTER 2 - 4x:
družina JEHRAT, Mateja PFAJFAR

BOTER 1x:
družina HERMAN, Ines KAČIČ,

Marija RAVLAN,družina JAMNIK Dejana

+ družina KOCUVAN,
ki svojih izdelkov ni prištevala

tiste župnije.

In če bi me danes kdo vprašal, ali bi
bilo bolje zbrani denar dati pomoči
potrebnim … saj smo ga dali! Mi verni-
ki, mi Hotuljci, farani smo bili potrebni
te pomoči. Prepričan sem, da je Bog
za nas načrtoval in omogočil ta pro-
jekt. Voščilnice in zbrani denar so bili
zgolj sredstvo. Ob tem smo mi vsi
duhovno rasli. Zaradi tega je naša
župnija bližje Bogu, čeprav to težko
priznamo. V to se boste sami prepriča-
li, ko boste prelistali knjigo. Gospod
nadškof Kramberger je to vedel, zato
je ta projekt imenoval »mali ljudski
misijon«. Tudi to bi rad položil na
oltar, kot zahvalo dobremu Bogu in
naši zavetnici sveti Marjeti.«

Tri izvode knjige je podaril škofiji Mari-

bor, en izvod pa tudi našemu županu
mag. Tomažu Rožen, ki nas je ob prili-
ki pozdravil in pohvalil naš projekt
obnove.

Na koncu je sledila še zahvalna
pesem, ki je veličastno odmevala iz grl
pevcev Rožmarina, mladih pevcev in
upam reči iz vseh naših grl, ki smo se
udeležili te slovesne svete maše.

Da povem še to, da je po maši tudi
zunaj lepo sijalo sonce, ki ga pred
vstopom k maši še slutili nismo. Prav
tako toplo sije še vedno v naših srcih
ob spominu na ta velik dogodek blago-
slovitve in obnove naše farne zavetni-
ce. Vsemogočni nam vedno stoji ob
strani in zahvala še enkrat vsem sode-
lujočim pri tem velikem delu.

Zapisala: Nada Naveršnik

Častni naziv »boter« glavnemu oltarju svete Marjete so dosegliČastni naziv »boter« glavnemu oltarju svete Marjete so dosegli

ZAHVALA
Knjiga Dar za dar roma po župniji.
Iskren HVALA za mnoge izrečene

pohvale ali priznanja. Knjiga je ogle-
dalo naše župnije, naših skupnih pri-
zadevanj in znamenje Božjega vods-
tva. Brez doprinosa vsakega, ki je

sodeloval pri projektu, ta knjiga ne bi
ugledala luči sveta. Vsebina je boga-

ta, ker smo v srcu bogati farani.
Naj bo to resničen DAR nam in tistim

generacijam, ki pridejo za nami!
urednik knjige
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od otrok največkrat slišal: »Ali grem
lahko drugič spet zraven?«

Spominjam se nekaterih šoferjev, ki
sicer so verni, a v
cerkev redko zaide-
jo. V tuji župniji so
bili ves čas z nami
in opazovali, stali
so ob strani in pos-
lušali: naše otroke;
župnike, kako so
nas predstavljali;
ljudi, ki so se usta-
vljali ob voščilnicah
… Nisem vedno
vedel, kaj si mislijo,
a v očeh sem jim
bral začudenje:

»Kako je to mogoče!?!«

Na oltar bi rad položil dejanje gospe,
ko je s tresočo roko na mizo z voščilni-
cami položila svoja dva novčiča: »Več
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DAR za DARRAZMIŠLJANJE

Gregor ČušinGregor ČušinMesec rožnega vencaMesec rožnega venca

SMO LAHKO PREPRIČANI O EVOLUCIJI IN
KLJUB TEMU VERUJEMO V STVARNIKA?

Da. Vera je odprta do spoznanj in hipotez naravoslovja.
Teologija nima naravoslovne pristojnosti; naravoslovje nima teološke
pristojnosti. Naravoslovje ne more dogmatično izključiti, da v stavrstvu
obstajajo k cilju usmerjeni procesi; vera nasprotno ne more definirati, kako se
ti v naravnem razvoju konkretno dogajajo. Kristjan lahko sprejme evolucijsko
teorijo kot koristen model, kolikor ne zapade v zmoto evolucionizma, ki gleda
človeka kot naključni proizvod bioloških procesov. Evolucija predpostavlja, da
obstaja nekaj, kar se lahko razvija. O “odkod” tega “nekaj” s tem ni nič
povedano. Tudi na vprašanja o biti, bistvu, dostojanstvu, poslanstvu, smislu
ter o “zakaj” sveta in človeka ne moremo odgovoriti biološko. Kakor je po eni
strani “evolucijonizem” prestop meje, tako je to po drugi kreacionizem.
Kreacionisti jemljejo biblične podatke (npr. Kako stara je zemlja, delo šesterih
dni) naivno dobesedno.

Youcat - katekizem katoliške Cerkve za mlade, Slomškova založba 2011

Molitev rožnega venca je spletena iz
skrivnosti, ki predstavljajo dogodke,
povezane z Marijo in Jezusom na zem-
lji in po njunem odhodu v nebesa. O
teh dogodkih premišljujemo in z molit-
vijo povezujemo ''Oče naš'' in ''Zdrava
Marija''. Sprva je rožni venec vseboval
tri dele: veseli, žalostni in častitljivi.
Papež Janez Pavel II. je spoznal, da
med veselim in žalostnim delom rož-
nega venca zeva neka vrzel, ki jo je
dopolnil s t.i. svetlim delom. V njem je
prikazano Jezusovo javno delovanje
od krsta naprej.
V veselem delu nas pet skrivnosti
spominja Jezusovega prihoda na svet
in njegove mladosti. V svetlem delu
se spominjamo njegovega krsta v reki

Jordan in njegovih del med učenci. V
žalostnem delu spremljamo Jezusa
na poti njegovega trpljenja in smrti na
križu. V častitljivem delu pa nas skri-
vnosti spominjajo Jezusovega vstajen-
ja in vnebohoda ter Marijinega poveli-
čanja v nebesih.
Mnogi molijo rožni venec vsak dan.
Molitev se posebej priporoča v oktob-
ru, ki je Marijin mesec in posvečen
predvsem molitvi rožnega venca. Ta
se opravlja po naših cerkvah in k njej
smo vsi lepo povabljeni!

Toni Ivartnik

V okviru polletnega praznovanja zak-
ljučka projekta Dar za dar nas je v
soboto, 28. 9., obiskal znani gledališki
igralec Grega Čušin (o njem preberite
na www.kotlje.si). Zaposlen je bil v
več gledališčih. Najdemo ga tudi v fil-
mih in nadaljevankah (poglejte minut-
ke za Sveto pismo na YouTube).
Ukvarja se tudi z režijo. Piše za Druži-
no in Ognjišče. Oglaša se v slovenskih
medijih. O sebi pravi, da je igralec »za
ljubi kruhek … oče pa sem po odločitvi
in iz ljubezni, za kruh, ki ne mine«.
Navzočim je s svojim pričevanjem pri-
klical iskren nasmeh na obraz in tudi
marsikatero solzo. Mladi so ga občudo-
vali …

V svojem nastopu nam je predstavil
'Vera levega razbojnika'. Kot sam pra-
vi, je to eno samo pričevanje o veri.
Preprosta izpoved vere človeka, ki se
dostikrat znajde na 'napačni strani' –
kot levi razbojnik. Tisti, ki smo ga pos-
lušali z 'odprtimi usti', smo se o tem
lahko sami prepričali. »Če ne bi bilo
levega razbojnika, zasmehljivega
odpadnika, ne bi sprožil prošnje des-
nega, ki prosi Jezusa, naj ga vzame s
seboj v raj.« Tako pravi Čušin.

Zanimiva teza. Torej, kaj je bil v srcu
levi razbojnik: dvomljivec, iskalec, klic
vpijočega v puščavi, obupanec, ki prosi
na tak način, veren na način, da se ga
ni dalo razumeti? ... Se lahko mi naj-
demo v njem? Kdo smo mi? Verni,
iskalci … ?! Kakšen je moj osebni

odnos do Boga? V koga verujem in
zakaj? Tako in še mnogo drugih, sodo-
bnih prikazov življenja in iskanja vere v
njem. Potrkal je na našo vest, na našo
dušo in srce, na naš razum … Dal nam
je misliti! Skozi vse prizore svoje
'monodrame' je iz srca izpovedoval
svojo vero v Boga, v obstoj Najvišjega
in jo utemeljil! Vsi smo se lahko našli v
njej na tej poti iskanja, verovanja, živ-
ljenja … Dal nam je elana in energije,
dal nam je upanje za nadaljevanje
naših življenjskih poti in umeščanje
vere v življenje.

Med svojim izvajanjem je vzel v roke
tudi instrument in nam ob njem zapel
hvalnico Bogu, svojo, izvirno. Bil je
enkraten, kot vedno. Ob njem smo se
nasmejali in seveda globoko zamislili:
Kaj verujem? Škoda, d a
ga je zamudilo toli-
ko ljudi, čeprav
smo imeli mož-
nost videti in
poslušati ga v
domači cerkvi!

Veronika

Kocuvan
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Zahvale iz Zahvalnega koncertaZahvale iz Zahvalnega koncerta

Mesec oktober, Marijin mesec, mesec
rožnega venca … Razmišljala sem, kaj
naj pripravimo za molitvene ure pred
blagoslovitvijo glavnega oltarja. V spo-
minu sem se dotaknila vseh blagoslo-
vov naših oltarjev in molitvenih ur,
poiskala sem datume blagoslovov in
presenečena ugotovila, da so bili vsi
blagoslovi oltarjev, brez izjeme, oprav-
ljeni v Marijinih mesecih: v maju ali
oktobru, po naključju, ni bilo tako
načrtovano. To me je ganilo in nago-
vorilo. Je bilo to res naključje? Marija
nam je ''prinesla'' blagoslov … takšne
so bile moje zaključne misli …

Poiskala sem nekaj preprostih
molitev in vanje vključila
pričevanja mladih in
ljudi, ki so sodelovali
pri projektu Dar za
dar. Tako so molitve
pripravili tudi naši mla-
di pred lepimi nedelja-
mi. Vmes smo nizali
desetke rožnega venca
… Okoli mene so se
posedli mladi, ki so pre-
vzeli molitve, cerkev pa s o
napolnili farani. Oba dneva je bilo lepo
število molivcev in sodelovanje mladih
je bilo zavzeto in prisrčno. Hvaležna
sem Bogu za vso to sodelovanje …

Molitev dela čudeže, v to sem prepri-
čana. Statistike pravijo, da Slovenci
zelo malo molimo, da drugi narodi
molijo veliko več. Toda molitev deluje,

v to verjamem, to vem iz lastnih izku-
šenj in vabim vas, da se udeležujete
molitev rožnega venca dvajset minut
pred vsako sveto mašo. Molimo pa
lahko vedno in povsod: na sprehodu, v
avtu, v službi, na poti domov, doma …
ni treba, da sploh kdo to opazi. Moli-
mo v mislih: zase, za svoje, za sosede,
za pokojne … tudi za sovražnike in
tiste, ki jih ne ljubimo; molimo v
zahvalo za srečen dan, mirno noč, za
zdravje … nikoli ne zmanjka namenov!
Če pa se da v molitev pritegniti še

svojce, moža, ženo, otroke … tako,
da ni vsiljeno, da je spontano

in ljubeče, da je molitev
skupna, četudi kratka
… Jezus je vedno z
nami. Prosimo ga,
zahvaljujmo se, zate-
kajmo se v Marijino
varstvo! To daje dušni
mir! To daje srečo v
srce! To oblikuje naša
dejanja, našo vest in
kaže pravo pot življen-
ja! Z vztrajno molitvijo

si lahko izprosimo dobre državne
voditelje, tudi nove, dobre duhovnike!

Vesela sem, da toliko mladih zna in
hoče moliti, da se zatekajo k Bogu, da
sodelujejo v farnih molitvah! Gospod,
pomagaj nam, te prosimo, da bomo
vedno radi molili in se zatekali k Bogu!

Veronika Kocuvan

Molitvene ureMolitvene ure

V imenu izvajalcev Dar za dar in v ime-
nu vseh nastopajočih vas iz srca poz-
dravljam! Želim, da vam nocojšnji
večer ostane v spominu, da se dotak-
ne duše, da podoživite vse tisto, kar se
je dogajalo zadnjih dvanajst let in kar
nosimo globoko v srcu.

Danes smo se zbrali tukaj – pred
božjim obličjem – predvsem zato, da
se zahvalimo! Zahvaliti se moramo
Bogu in vsem vam. Dvanajstletno delo
se zaključuje! Sam Bog ve, koliko ur,
koliko truda in predvsem koliko pogu-
ma je bilo vloženega v vso to delo. Od
nas vseh! Kot kaplje dežja, ki padejo z
neba … najprej ena, dve, … cela ploha
… ki se združijo v potok … v mogočno
reko … ali … kot drobni kamenčki v
mozaiku mogočne slike … takšnih je
teh dvanajst let! Brez Božje pomoči in
brez molitve ne bi zmogli. Že zdavnaj
bi obupali. Tudi nocojšnji koncert je
ena sama zahvalna molitev. Preko pri-
čevanj in igre mladih boste to tudi
začutili. Jutri pa bomo blagoslovili še
zadnji obnovljeni oltar! Pa prisluhnimo:

Na tem mestu bi radi pozdra-
vili našega gospoda župnika

Marjana Plohla.

Gospod župnik: z vami smo začeli s
projektom Dar za dar. Vi ste ga dovoli-
li, ste ga sprejeli za svojega, ga podpi-
rali in pomagali vedno, kadar smo vas
prosili, predvsem pa dovoljevali, da
smo z voščilnicami obnovili oltarje.
Verjetno drugi župniki tega ne bi dovo-

lili, ker nihče ne bi tako verjel v mlade,
kot ste verjeli vi! Prisluhnili ste nam,
verjeli v nas in nesebično sprejeli naše
skupne načrte, zato se smemo danes
zahvaljevati za ves ta sijaj in za ves
sijaj v naših srcih. Iskrena vam hvala,
ker ste takšen župnik. Za to priložnost
in zaupanje se vam iskreno zahvaljuje-
mo. Mislim, da smo vsi skupaj presegli
vsa pričakovanja. Gospod
Marjan, hvala vam.

Šivalci

Skupna številka vseh zašitih voščilnic
80.000 ... ne pove kaj dosti. Naj
dodam, da to pomeni vsaj toliko ur
prostovoljnega dela. Če bi ena oseba
žrtvovala toliko časa, bi to pomenilo
polno delovno dobo ... oz. zasluže-
no 'penzijo'. 71 posameznikov in
družin je leto za letom šivalo in
ustvarjalo, da smo izdelali skoraj
80.000 voščilnic.

Naj omenimo še dva zanimiva podat-
ka. Če seštejemo vse voščilnice, smo
porabili 400 kilometrov prejic. To je
toliko, kot če bi se peljali v Koper in
nazaj ter ob tem razvijali nitke. Kar
polovico pravega nogometnega
igrišča pa bi pokrili s papirjem, ki smo
ga porabili za izdelavo voščilnic.

Posebej želim pohvaliti tiste, ki ste
vztrajali vseh dvanajst let, in sicer
Marijo Konečnik, družine Kobolt,
Štruc in Senica. Hvala vam za vsak
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srčke, svečke in cvetje - vse v znak
zahvale sveti Marjeti in Njemu, ki nam
vedno stoji ob strani. Sledil je slovesni
blagoslov vode, s katero je nato gene-
ralni vikar blagoslovil obnovljeni oltar.
Gospod Lesnika je izpostavil pomen
cerkve v kraju in osrednjega dela v
cerkvi – glavni oltar s tabernakljem,
kjer biva Jezus v posvečeni hostiji.
Svoje prošnje so  pred oltar podajali
mladi in ostali farani.

Pred molitvijo Oče naš pa je nagovor
potekal takole:

»Molitev je najbolj neposredna pot k
Bogu. Česar ne moremo uresničiti z
dejanji, zmoremo z molitvijo, ki je naj-

osnovnejša oblika zahvale, ki jo izka-
zujemo Gospodu za njegovo milost in
darove.

In prav molitve vseh v naši fari so
pomagale, da nas je Vsemogočni usli-
šal in nam dal milosti, da smo skupaj
zmogli do konca pripeljati velik projekt
»Dar za dar«, pod okriljem katerega
smo v notranjosti naše lepe cerkve
svete Marjete uspeli z vztrajnim delom
in odrekanji dokončati obnovo vseh
oltarjev. Zato gre izredna zahvala
vsem sodelujočim v tem projektu, ki
so skupaj z Njim zmogli vse ovire, da
lahko danes občudujemo svetlečo not-
ranjost cerkve naše farne zavetnice. V
zahvalo in priprošnjo skupaj zmolimo
najlepšo molitev Oče naš.«

Maša se je nadaljevala in zelo ganljiv
je bil tudi uvod v pozdrav miru, ki ga
je pripravila Petra Jamnik Kobolt, in
pravi:

»Kjer je dobrota, je tudi ljubezen. V
naši župniji imamo srečo, da imamo
oboje. Smo majhna župnijska skup-
nost, vsi se poznamo po imenu, ko je
potrebno stopiti skupaj in narediti kaj
za našo cerkev, to naredimo z vesel-
jem. Tudi oltarje smo obnavljali z veli-
ko ljubeznijo. Vsak od nas je prispeval
po svojih močeh in s talenti, ki jih ima.
Včeraj smo lahko vseh teh dvanajst let
skupaj podoživeli. Vsak se je lahko
našel v tem mozaiku dobrih del. Tukaj
smo bili, tako kot danes zbrani, tisti, ki
živimo z in za župnijo. S projektom
Dar za dar smo se med seboj še tes-

Zaključek praznovanja obnove notranjosti cerkve svete MarjeteZaključek praznovanja obnove notranjosti cerkve svete Marjete

Že pol leta smo tako ali drugače praz-
novali zaključek obnove notranjosti
naše cerkve in tudi zaključek projekta
Dar za dar.

Leto 2013 si bodo naši farani in tudi
ostali gostje zapomnili predvsem po
bogatem programu, ki je ob tem pote-
kal in z zaključnim blagoslovom obno-
vljenega glavnega oltarja svete Marje-
te.

Ob proslavljanju naše lepe nedelje v
juliju je gospod kanonik Janez Goličnik
iz Maribora blagoslovil obnovljeno
fasado naše cerkve. Že to je bil za
našo faro velik dogodek in blagoslov.

Še večje dogodke pa smo proslavljali v
začetku oktobra, ko so mladi skupaj z
ostalimi pripravili Zahvalni koncert, ki
je potekal 5. oktobra 2013 v naši žup-
nijski cerkvi. Koncert je bil namenjen
vsem sodelujočim v projektu Dar za
dar, pod okriljem katerega so mladi in
ostali farani dvanajst let trdo delali, da
smo s pomočjo zašitih in tudi prodanih
voščilnic pridobili potrebna sredstva za
obnovo notranjosti cerkve. Koncert je
bil torej zahvala in podoživljanje vseh
teh let, ko smo z molitvijo in Božjo
pomočjo izprosili, da nam je Vsemogo-
čni pri tej akciji pomagal in nas bodril,
da ne smemo odnehati. Danes so
rezultati vidni, saj se vsa notranjost
naše cerkve sveti, kot bi jo ožarilo
sonce. In to sonce smo vsi mi, predv-
sem pa naši mladi na čelu z družino
Kocuvan, ki so prispevali levji delež pri

tem. Zahvalni koncert je potekal v pri-
jetnem vzdušju ob voditeljskem paru
bratov Marka in Tomaža Kocuvan, pa
tudi z nastopi mladih pričevalcev in
ostalih, ki so podoživljali dvanajstletno
delo in trud. Kot gostja je nastopila
tudi naša znana mlada pevka Eva
Boto, Korošica s svetovnim slovesom
in ansambel Leriduss, ki nastopa na
festivalu Ritem duha ter preko glasbe
pričuje za Boga; Meta Horvat s sestro,
pevka in avtorica ritmično duhovne
glasbe (zmagovalnih pesmi) in mladin-
ski pevski zbor iz župnije Dravograd s
svojimi svežimi glasovi. Presenečenje
tega koncerta pa je bilo na koncu, ko
je Marko Kocuvan predstavil knjigo
Dar za dar, ki jo je izdala naša župnija
in kjer so vsa pričevanja in dogodki
okrog obnovitve zunanjosti in notran-
josti cerkve. Knjigo bo prejela vsaka
družina v fari, ki je pomagala pri tej
obnovi.

Višek praznovanja zaključka projekta
Dar za dar pa je potekal v nedeljo, 6.
oktobra 2013, ko smo pri slovesni sve-
ti maši blagoslovili še zadnji največji
obnovljeni oltar svete Marjete. Blagos-
lov je potekal pod vodstvom general-
nega vikarja iz Maribora, gospoda
Janeza Lesnike. Že sam uvod v sveto
mašo je izzvenel zelo slovesno, ko je
skozi špalir mladih v cerkev prispel
gospod Lesnika skupaj z našim župni-
kom in ministranti. Veličasten uvod je
sestavila gospa Kocuvan Veronika - ob
tem pa so mladi pred oltar polagali
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srčke, svečke in cvetje - vse v znak
zahvale sveti Marjeti in Njemu, ki nam
vedno stoji ob strani. Sledil je slovesni
blagoslov vode, s katero je nato gene-
ralni vikar blagoslovil obnovljeni oltar.
Gospod Lesnika je izpostavil pomen
cerkve v kraju in osrednjega dela v
cerkvi – glavni oltar s tabernakljem,
kjer biva Jezus v posvečeni hostiji.
Svoje prošnje so  pred oltar podajali
mladi in ostali farani.

Pred molitvijo Oče naš pa je nagovor
potekal takole:

»Molitev je najbolj neposredna pot k
Bogu. Česar ne moremo uresničiti z
dejanji, zmoremo z molitvijo, ki je naj-

osnovnejša oblika zahvale, ki jo izka-
zujemo Gospodu za njegovo milost in
darove.

In prav molitve vseh v naši fari so
pomagale, da nas je Vsemogočni usli-
šal in nam dal milosti, da smo skupaj
zmogli do konca pripeljati velik projekt
»Dar za dar«, pod okriljem katerega
smo v notranjosti naše lepe cerkve
svete Marjete uspeli z vztrajnim delom
in odrekanji dokončati obnovo vseh
oltarjev. Zato gre izredna zahvala
vsem sodelujočim v tem projektu, ki
so skupaj z Njim zmogli vse ovire, da
lahko danes občudujemo svetlečo not-
ranjost cerkve naše farne zavetnice. V
zahvalo in priprošnjo skupaj zmolimo
najlepšo molitev Oče naš.«

Maša se je nadaljevala in zelo ganljiv
je bil tudi uvod v pozdrav miru, ki ga
je pripravila Petra Jamnik Kobolt, in
pravi:

»Kjer je dobrota, je tudi ljubezen. V
naši župniji imamo srečo, da imamo
oboje. Smo majhna župnijska skup-
nost, vsi se poznamo po imenu, ko je
potrebno stopiti skupaj in narediti kaj
za našo cerkev, to naredimo z vesel-
jem. Tudi oltarje smo obnavljali z veli-
ko ljubeznijo. Vsak od nas je prispeval
po svojih močeh in s talenti, ki jih ima.
Včeraj smo lahko vseh teh dvanajst let
skupaj podoživeli. Vsak se je lahko
našel v tem mozaiku dobrih del. Tukaj
smo bili, tako kot danes zbrani, tisti, ki
živimo z in za župnijo. S projektom
Dar za dar smo se med seboj še tes-

Zaključek praznovanja obnove notranjosti cerkve svete MarjeteZaključek praznovanja obnove notranjosti cerkve svete Marjete

Že pol leta smo tako ali drugače praz-
novali zaključek obnove notranjosti
naše cerkve in tudi zaključek projekta
Dar za dar.

Leto 2013 si bodo naši farani in tudi
ostali gostje zapomnili predvsem po
bogatem programu, ki je ob tem pote-
kal in z zaključnim blagoslovom obno-
vljenega glavnega oltarja svete Marje-
te.

Ob proslavljanju naše lepe nedelje v
juliju je gospod kanonik Janez Goličnik
iz Maribora blagoslovil obnovljeno
fasado naše cerkve. Že to je bil za
našo faro velik dogodek in blagoslov.

Še večje dogodke pa smo proslavljali v
začetku oktobra, ko so mladi skupaj z
ostalimi pripravili Zahvalni koncert, ki
je potekal 5. oktobra 2013 v naši žup-
nijski cerkvi. Koncert je bil namenjen
vsem sodelujočim v projektu Dar za
dar, pod okriljem katerega so mladi in
ostali farani dvanajst let trdo delali, da
smo s pomočjo zašitih in tudi prodanih
voščilnic pridobili potrebna sredstva za
obnovo notranjosti cerkve. Koncert je
bil torej zahvala in podoživljanje vseh
teh let, ko smo z molitvijo in Božjo
pomočjo izprosili, da nam je Vsemogo-
čni pri tej akciji pomagal in nas bodril,
da ne smemo odnehati. Danes so
rezultati vidni, saj se vsa notranjost
naše cerkve sveti, kot bi jo ožarilo
sonce. In to sonce smo vsi mi, predv-
sem pa naši mladi na čelu z družino
Kocuvan, ki so prispevali levji delež pri

tem. Zahvalni koncert je potekal v pri-
jetnem vzdušju ob voditeljskem paru
bratov Marka in Tomaža Kocuvan, pa
tudi z nastopi mladih pričevalcev in
ostalih, ki so podoživljali dvanajstletno
delo in trud. Kot gostja je nastopila
tudi naša znana mlada pevka Eva
Boto, Korošica s svetovnim slovesom
in ansambel Leriduss, ki nastopa na
festivalu Ritem duha ter preko glasbe
pričuje za Boga; Meta Horvat s sestro,
pevka in avtorica ritmično duhovne
glasbe (zmagovalnih pesmi) in mladin-
ski pevski zbor iz župnije Dravograd s
svojimi svežimi glasovi. Presenečenje
tega koncerta pa je bilo na koncu, ko
je Marko Kocuvan predstavil knjigo
Dar za dar, ki jo je izdala naša župnija
in kjer so vsa pričevanja in dogodki
okrog obnovitve zunanjosti in notran-
josti cerkve. Knjigo bo prejela vsaka
družina v fari, ki je pomagala pri tej
obnovi.

Višek praznovanja zaključka projekta
Dar za dar pa je potekal v nedeljo, 6.
oktobra 2013, ko smo pri slovesni sve-
ti maši blagoslovili še zadnji največji
obnovljeni oltar svete Marjete. Blagos-
lov je potekal pod vodstvom general-
nega vikarja iz Maribora, gospoda
Janeza Lesnike. Že sam uvod v sveto
mašo je izzvenel zelo slovesno, ko je
skozi špalir mladih v cerkev prispel
gospod Lesnika skupaj z našim župni-
kom in ministranti. Veličasten uvod je
sestavila gospa Kocuvan Veronika - ob
tem pa so mladi pred oltar polagali
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Zahvale iz Zahvalnega koncertaZahvale iz Zahvalnega koncerta

Mesec oktober, Marijin mesec, mesec
rožnega venca … Razmišljala sem, kaj
naj pripravimo za molitvene ure pred
blagoslovitvijo glavnega oltarja. V spo-
minu sem se dotaknila vseh blagoslo-
vov naših oltarjev in molitvenih ur,
poiskala sem datume blagoslovov in
presenečena ugotovila, da so bili vsi
blagoslovi oltarjev, brez izjeme, oprav-
ljeni v Marijinih mesecih: v maju ali
oktobru, po naključju, ni bilo tako
načrtovano. To me je ganilo in nago-
vorilo. Je bilo to res naključje? Marija
nam je ''prinesla'' blagoslov … takšne
so bile moje zaključne misli …

Poiskala sem nekaj preprostih
molitev in vanje vključila
pričevanja mladih in
ljudi, ki so sodelovali
pri projektu Dar za
dar. Tako so molitve
pripravili tudi naši mla-
di pred lepimi nedelja-
mi. Vmes smo nizali
desetke rožnega venca
… Okoli mene so se
posedli mladi, ki so pre-
vzeli molitve, cerkev pa s o
napolnili farani. Oba dneva je bilo lepo
število molivcev in sodelovanje mladih
je bilo zavzeto in prisrčno. Hvaležna
sem Bogu za vso to sodelovanje …

Molitev dela čudeže, v to sem prepri-
čana. Statistike pravijo, da Slovenci
zelo malo molimo, da drugi narodi
molijo veliko več. Toda molitev deluje,

v to verjamem, to vem iz lastnih izku-
šenj in vabim vas, da se udeležujete
molitev rožnega venca dvajset minut
pred vsako sveto mašo. Molimo pa
lahko vedno in povsod: na sprehodu, v
avtu, v službi, na poti domov, doma …
ni treba, da sploh kdo to opazi. Moli-
mo v mislih: zase, za svoje, za sosede,
za pokojne … tudi za sovražnike in
tiste, ki jih ne ljubimo; molimo v
zahvalo za srečen dan, mirno noč, za
zdravje … nikoli ne zmanjka namenov!
Če pa se da v molitev pritegniti še

svojce, moža, ženo, otroke … tako,
da ni vsiljeno, da je spontano

in ljubeče, da je molitev
skupna, četudi kratka
… Jezus je vedno z
nami. Prosimo ga,
zahvaljujmo se, zate-
kajmo se v Marijino
varstvo! To daje dušni
mir! To daje srečo v
srce! To oblikuje naša
dejanja, našo vest in
kaže pravo pot življen-
ja! Z vztrajno molitvijo

si lahko izprosimo dobre državne
voditelje, tudi nove, dobre duhovnike!

Vesela sem, da toliko mladih zna in
hoče moliti, da se zatekajo k Bogu, da
sodelujejo v farnih molitvah! Gospod,
pomagaj nam, te prosimo, da bomo
vedno radi molili in se zatekali k Bogu!

Veronika Kocuvan

Molitvene ureMolitvene ure

V imenu izvajalcev Dar za dar in v ime-
nu vseh nastopajočih vas iz srca poz-
dravljam! Želim, da vam nocojšnji
večer ostane v spominu, da se dotak-
ne duše, da podoživite vse tisto, kar se
je dogajalo zadnjih dvanajst let in kar
nosimo globoko v srcu.

Danes smo se zbrali tukaj – pred
božjim obličjem – predvsem zato, da
se zahvalimo! Zahvaliti se moramo
Bogu in vsem vam. Dvanajstletno delo
se zaključuje! Sam Bog ve, koliko ur,
koliko truda in predvsem koliko pogu-
ma je bilo vloženega v vso to delo. Od
nas vseh! Kot kaplje dežja, ki padejo z
neba … najprej ena, dve, … cela ploha
… ki se združijo v potok … v mogočno
reko … ali … kot drobni kamenčki v
mozaiku mogočne slike … takšnih je
teh dvanajst let! Brez Božje pomoči in
brez molitve ne bi zmogli. Že zdavnaj
bi obupali. Tudi nocojšnji koncert je
ena sama zahvalna molitev. Preko pri-
čevanj in igre mladih boste to tudi
začutili. Jutri pa bomo blagoslovili še
zadnji obnovljeni oltar! Pa prisluhnimo:

Na tem mestu bi radi pozdra-
vili našega gospoda župnika

Marjana Plohla.

Gospod župnik: z vami smo začeli s
projektom Dar za dar. Vi ste ga dovoli-
li, ste ga sprejeli za svojega, ga podpi-
rali in pomagali vedno, kadar smo vas
prosili, predvsem pa dovoljevali, da
smo z voščilnicami obnovili oltarje.
Verjetno drugi župniki tega ne bi dovo-

lili, ker nihče ne bi tako verjel v mlade,
kot ste verjeli vi! Prisluhnili ste nam,
verjeli v nas in nesebično sprejeli naše
skupne načrte, zato se smemo danes
zahvaljevati za ves ta sijaj in za ves
sijaj v naših srcih. Iskrena vam hvala,
ker ste takšen župnik. Za to priložnost
in zaupanje se vam iskreno zahvaljuje-
mo. Mislim, da smo vsi skupaj presegli
vsa pričakovanja. Gospod
Marjan, hvala vam.

Šivalci

Skupna številka vseh zašitih voščilnic
80.000 ... ne pove kaj dosti. Naj
dodam, da to pomeni vsaj toliko ur
prostovoljnega dela. Če bi ena oseba
žrtvovala toliko časa, bi to pomenilo
polno delovno dobo ... oz. zasluže-
no 'penzijo'. 71 posameznikov in
družin je leto za letom šivalo in
ustvarjalo, da smo izdelali skoraj
80.000 voščilnic.

Naj omenimo še dva zanimiva podat-
ka. Če seštejemo vse voščilnice, smo
porabili 400 kilometrov prejic. To je
toliko, kot če bi se peljali v Koper in
nazaj ter ob tem razvijali nitke. Kar
polovico pravega nogometnega
igrišča pa bi pokrili s papirjem, ki smo
ga porabili za izdelavo voščilnic.

Posebej želim pohvaliti tiste, ki ste
vztrajali vseh dvanajst let, in sicer
Marijo Konečnik, družine Kobolt,
Štruc in Senica. Hvala vam za vsak
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vanje!

Skoraj vsa leta so nas zvesto spremljali
in bili z nami na poti več kot deset-
krat: Primož Šturbaj, Janja Golobinek,
Marjeta Štrekelj, Erika Jamnik, Aleš
Zorman, Dejan Jamnik, Rok Vušnik,
Lea Grešovnik, Vanja Gostenčnik, Pet-
er Jehart, Primož Gorenšek, Maruška
Krajnc, Andraž Herman, Damjana Kol-
man in Katarina Štrekelj. (Vseh 98 ne
moremo našteti, so zapisani v knjigi
Dar za dar.)

Dragi otroci, no danes niste več otroci,
dragi mladi, vsako nedeljo ste žrtvovali
okoli deset ur časa, bili premraže-
ni, stiskalo vas je zaradi treme,
vas bilo strah, vas skrbelo ali
bomo uspešni ... Verjemite mi, vem,
kako ste se počutili. In resnično, iskre-
na hvala, da ste! Da ste bili pripravlje-
ni trpeti z nami. Hvala, da vas imamo.
Da se ne daste. Hvala!

Šoferji

Verjetno so imeli šoferji pri tem proje-
ktu najmanj opazno vlogo. Pa vendar
je bila to velika odgovornost. Ceste so
bile redko suhe. Jutra so bila meglena,
pogosto je deževalo. Najbolj napeto je
bilo, ko je snežilo in je nastajala pole-
dica.

Ne bom pozabil trenutka, ko nas je na
zasneženi cesti kljub počasni in previd-
ni vožnji, tik pred domom, kar naen-
krat vrglo s ceste, proti avtobusni pos-
taji, nekaj centimetrov mimo nje, in

hvala Bogu, na travnik. Tam smo se
zavrteli in hvala Bogu, obstali pred
drevesom. Rezultat: prestrašeni obra-
zi, srčni utrip na vrhuncu, nepoškodo-
van avto ...

65 šoferjev je sprejelo to pogumno
vlogo.

Skupaj smo prevozili kar 40.000 kilo-
metrov.

To je toliko, kot če bi se zapeljali
okoli sveta!

Dovolite, da navedemo tiste, ki so bili
najbolj marljivi in ste peljali vsaj pet-
krat: Izidor Jamnik, Danilo Laznik,
Ernest Kocuvan, Peter Jehart, Ivan
Zorman, Janez Gorenšek, Danilo Vuš-
nik, Petra Jamnik Kobolt, Matej Praz-
nik, Vinko Uršej, Mija in Franc Čegov-
nik, Ludvik Lichteneger, Alojz Mandl,
Silvo Senica in Franci Kotnik.

Hvala! Za vaš čas. Za vaš bencin. Za
to, da ste nam tudi vi prisluhnili, ko
smo oznanjali po župnijah!
Hvala vsakemu posebej!

Lepilci

Nikoli nismo posebej omenjali tistih, ki
so dolge večere in noči presedeli sku-
paj in skrbno lepili voščilnice. Verjemi-
te, to je bilo gotovo najbolj mučno
delo in je zahtevalo veliko potrpljenja.
Ko vidiš pred seboj škatlo, polno voš-
čilnic, ki jih moraš nalepiti na podlage
in se tista škatla kar noče in noče
izprazniti. Ko pa se že izprazni, je za

vbod s šivanko v zadnjih dvanajstih
letih!

Naštela bom še vse tiste, ki ste v dva-
najstih letih zašili več kot tisoč voščil-
nic: Erika in Frančiška Jamnik, družina
Rozman in Darka Golobinek.

Številko 1500 voščilnic ste dosegli:
Vesna Kerbler, Marija Ravlan, Danilo
Laznik, družine Pogorevc, Čerenjak in
Šturbaj.

2000 delovnih ur ste presedeli in preši-
vali: družini Kobolt in Vušnik ter Dani-
ca Jamnik.

Skoraj 3000 naluknjanih kartončkov
sta držali v rokah družini Senica in
Herman.

Skoraj 4000 voščilnic ste za naše uni-
čene oltarje ustvarili: družina Merkač,
Marija Klemenčič, Marjana Štruc in
Dragica Šipek!

Več kot neverjetnih 5000 voščilnic,
5000 ur sedenja in šivanja pa ste
darovali za naše oltarje Anica Kolman,
Marija Konečnik in Marija Mlakar!

Če moja matematika drži, smo vsi sku-
paj 100 milijonov krat vbodli z iglo v
karton. Iskrena hvala vsem in vsake-
mu posebej. Vaše ure sedenja so
zavezene pri dobrem Bogu. Vsak poš-
ten delavec je vreden svojega plačila.
Bog bo bogato nagradil!

Nagrajeval nas je skozi vseh dvanajst
let. Ko nas je povezoval, ko smo bili
drug drugemu v oporo, ko smo drug
drugemu izrekli iskreno besedo pohva-

le, ko smo smeli uzreti in občudovati
nove oltarje ... enega za drugim ... Ko
so se svetile pred nami otroške oči in
oči naših mladih, ko smo se vozili
domov iz župnij, kjer smo pričevali o
našem delu ...

Nagrajeval nas je vseskozi in nas
povezoval. Nagrajeval nas je tudi s
tem, da imamo v župniji Kotlje drugač-
no mladino, z izdelanimi pogledi,
moralno in duhovno izoblikovano, z
višjimi cilji ... Starši veste, o čem govo-
rim. Tudi vi, dragi straši, in vaša hvale-
žnost ste naša nagrada.

Dragi šivalci, neverjetni
ste. Bog vam povrni tisočkrat.

Oznanjevalci, župnije

Oznanjevanje po župnijah je bilo po
mojem mnenju srce projekta Dar za
dar.

98 otrok in mladih je romalo po Slo-
veniji in zamejstvu. Obiskali smo sko-
raj 150 župnij in sodelovali pri 350
svetih mašah (2,5 maši na župnijo).
Na teh naših poteh so ljudje razgrabili
največji delež vseh zašitih voščilnic.

Naštejmo tiste, ki so se na pot podali
največkrat in si zaslužijo, da jih danes
na tem mestu imenujemo. Tri bi rad
posebej izpostavil, saj so po župnijah
misijonarili vseh dvanajst let in bili v
skoraj tridesetih župnijah: Petra Jam-
nik Kobolt, Izidor Jamnik in Mar-
tin Štrekelj. Hvala vam za vaše priče-
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Res sem užival. Domače vzdušje ste
ustvarili in delali s srcem, to se čuti.
Ravno prav zgovorno. Sem zelo vesel.
Naj vam ne zmanjka energije in volje
za pričevanje. Vse dobro želim.

Nastopajoči: Nejc Leridus

Želim vam uspešen večer in
sploh uspešno obhajanje obletni-

ce. Hvaležen bom za kakšno sporo-
čilo oz. za Biser, ki bo o tem poročal.
Če bo kdo v uvodu prireditve našteval,
kdo vse je bil povabljen, lahko navede
tudi mene ter moje pozdrave, čestitke
in dobre želje. Bog z Vami.

Pater Franc Cerar

Najlepša vam hvala za čudovito knjigo
Dar za dar, ki bo na tako umetniško
izdelani način ohranila v trajen spomin
veliko delo, ki ste ga po Božjem navdi-
hu začeli in izpeljali. Vse je velik čudež
v sodelovanju z vašimi zelo premišlje-
nimi načrtovanji in izpeljavami. Tako
da res iz srca čestitke in zahvala!

Sestra Snežna Večko

Poglejmo odzive ob slovesnosti blago-
slova glavnega oltarja gostov in nasto-
pajočih.

Lep pozdrav Hotuljcem!

Zahvaliti se vam moram jaz! Najprej
za krasno 'štimungo', ki sem jo začutil
v vaši cerkvi, pa tudi za dar, ki krepko
presega "tank bencina" – hvaležen
tudi v imenu otrok ...

Z veseljem še kdaj pridem pokazat kaj
novega ali pa kaj starega. Pot poz-
nam. Lep pozdrav in obilo žegna.

Dramski igralec: Grega Čušin

Gregor Čušin je bil včeraj 'itak zakon'.
Si pa res lahko delal vse: se smejal,
jokal, lahko si samo gledal tako kot
takšno 'tele v nove duri', tako
'svetovno' je bilo vse skupaj ... Tako
da je vsem, ki niste prišli gledat mono-
drame, lahko zelo žal! Tudi naša
'tamala' dva sta bila navdušena, kar se
pa ne zgodi pogosto. Res je bil

'svetovn'!

Damjana Kolman

Včeraj je imel tako legendaren
'nastop', da je tistim, ki niste bili, lah-
ko zelo žal ... Gospod se je jokal ...
tako iskreno, s takšno srčnostjo, s
takšnim navdušenjem je govoril in

pel, da so mi stople solze v oči ... Mis-
lim, da ne samo meni ... ko ti nekdo
na tako 'fajn' način pove, za kaj mi
živimo, za kaj se je vredno v življenju
truditi ... ne ostaneš ravnodušen. Eno-
stavno ne moreš.

Poleg vsega se lahko še dobro nasme-
jiš. Če še niste, poglejte minutke za
Sveto pismo na YouTubu. Predstavljaj-
te si kakšno sveto mašo, kakšno dobro
pridigo, ali pa sveto obhajilo pri maši,
ko ste res začutili da je On z vami ...
Sedaj zmešajte vse to, pa ste skoraj
dobili tisti občutek, ki sem ga dobila,
ko sem poslušala to 'legendo'. Gregor-
ja Čušina namreč.

Nina Ošep

Res mi je bilo lepo. Z veseljem še kdaj
pridem. Sploh k tako dobri mladini, kot
ste vi. Želim vam še kakšen tako edin-
stven in tako dobro izpeljan projekt.

Nastopajoča: Meta Horvat

Najlepša hvala za včerajšnji nepo-
zaben dan. Res ste neverjetni. Meni je
bilo res super in še enkrat čestitke za
ta projekt. Mi je žal, da sem morala
takoj leteti. Še kdaj se z veseljem
odzovem.

Nastopajoča: Eva Boto

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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VtisiVtisi

Če GOSPOD ne zida hiše,
se zaman trudijo z njo njeni graditelji.

(Ps 127, 1)
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Res sem užival. Domače vzdušje ste
ustvarili in delali s srcem, to se čuti.
Ravno prav zgovorno. Sem zelo vesel.
Naj vam ne zmanjka energije in volje
za pričevanje. Vse dobro želim.

Nastopajoči: Nejc Leridus

Želim vam uspešen večer in
sploh uspešno obhajanje obletni-

ce. Hvaležen bom za kakšno sporo-
čilo oz. za Biser, ki bo o tem poročal.
Če bo kdo v uvodu prireditve našteval,
kdo vse je bil povabljen, lahko navede
tudi mene ter moje pozdrave, čestitke
in dobre želje. Bog z Vami.

Pater Franc Cerar

Najlepša vam hvala za čudovito knjigo
Dar za dar, ki bo na tako umetniško
izdelani način ohranila v trajen spomin
veliko delo, ki ste ga po Božjem navdi-
hu začeli in izpeljali. Vse je velik čudež
v sodelovanju z vašimi zelo premišlje-
nimi načrtovanji in izpeljavami. Tako
da res iz srca čestitke in zahvala!

Sestra Snežna Večko

Poglejmo odzive ob slovesnosti blago-
slova glavnega oltarja gostov in nasto-
pajočih.

Lep pozdrav Hotuljcem!

Zahvaliti se vam moram jaz! Najprej
za krasno 'štimungo', ki sem jo začutil
v vaši cerkvi, pa tudi za dar, ki krepko
presega "tank bencina" – hvaležen
tudi v imenu otrok ...

Z veseljem še kdaj pridem pokazat kaj
novega ali pa kaj starega. Pot poz-
nam. Lep pozdrav in obilo žegna.

Dramski igralec: Grega Čušin

Gregor Čušin je bil včeraj 'itak zakon'.
Si pa res lahko delal vse: se smejal,
jokal, lahko si samo gledal tako kot
takšno 'tele v nove duri', tako
'svetovno' je bilo vse skupaj ... Tako
da je vsem, ki niste prišli gledat mono-
drame, lahko zelo žal! Tudi naša
'tamala' dva sta bila navdušena, kar se
pa ne zgodi pogosto. Res je bil

'svetovn'!
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Včeraj je imel tako legendaren
'nastop', da je tistim, ki niste bili, lah-
ko zelo žal ... Gospod se je jokal ...
tako iskreno, s takšno srčnostjo, s
takšnim navdušenjem je govoril in

pel, da so mi stople solze v oči ... Mis-
lim, da ne samo meni ... ko ti nekdo
na tako 'fajn' način pove, za kaj mi
živimo, za kaj se je vredno v življenju
truditi ... ne ostaneš ravnodušen. Eno-
stavno ne moreš.

Poleg vsega se lahko še dobro nasme-
jiš. Če še niste, poglejte minutke za
Sveto pismo na YouTubu. Predstavljaj-
te si kakšno sveto mašo, kakšno dobro
pridigo, ali pa sveto obhajilo pri maši,
ko ste res začutili da je On z vami ...
Sedaj zmešajte vse to, pa ste skoraj
dobili tisti občutek, ki sem ga dobila,
ko sem poslušala to 'legendo'. Gregor-
ja Čušina namreč.
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Res mi je bilo lepo. Z veseljem še kdaj
pridem. Sploh k tako dobri mladini, kot
ste vi. Želim vam še kakšen tako edin-
stven in tako dobro izpeljan projekt.
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Najlepša hvala za včerajšnji nepo-
zaben dan. Res ste neverjetni. Meni je
bilo res super in še enkrat čestitke za
ta projekt. Mi je žal, da sem morala
takoj leteti. Še kdaj se z veseljem
odzovem.

Nastopajoča: Eva Boto

Nebeški Oče, celotno desetletje
se že trudimo, da bi obnovili
cerkev sv. Marjete.
Tvoja previdnost in
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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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Če GOSPOD ne zida hiše,
se zaman trudijo z njo njeni graditelji.

(Ps 127, 1)
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vanje!

Skoraj vsa leta so nas zvesto spremljali
in bili z nami na poti več kot deset-
krat: Primož Šturbaj, Janja Golobinek,
Marjeta Štrekelj, Erika Jamnik, Aleš
Zorman, Dejan Jamnik, Rok Vušnik,
Lea Grešovnik, Vanja Gostenčnik, Pet-
er Jehart, Primož Gorenšek, Maruška
Krajnc, Andraž Herman, Damjana Kol-
man in Katarina Štrekelj. (Vseh 98 ne
moremo našteti, so zapisani v knjigi
Dar za dar.)

Dragi otroci, no danes niste več otroci,
dragi mladi, vsako nedeljo ste žrtvovali
okoli deset ur časa, bili premraže-
ni, stiskalo vas je zaradi treme,
vas bilo strah, vas skrbelo ali
bomo uspešni ... Verjemite mi, vem,
kako ste se počutili. In resnično, iskre-
na hvala, da ste! Da ste bili pripravlje-
ni trpeti z nami. Hvala, da vas imamo.
Da se ne daste. Hvala!

Šoferji

Verjetno so imeli šoferji pri tem proje-
ktu najmanj opazno vlogo. Pa vendar
je bila to velika odgovornost. Ceste so
bile redko suhe. Jutra so bila meglena,
pogosto je deževalo. Najbolj napeto je
bilo, ko je snežilo in je nastajala pole-
dica.

Ne bom pozabil trenutka, ko nas je na
zasneženi cesti kljub počasni in previd-
ni vožnji, tik pred domom, kar naen-
krat vrglo s ceste, proti avtobusni pos-
taji, nekaj centimetrov mimo nje, in

hvala Bogu, na travnik. Tam smo se
zavrteli in hvala Bogu, obstali pred
drevesom. Rezultat: prestrašeni obra-
zi, srčni utrip na vrhuncu, nepoškodo-
van avto ...

65 šoferjev je sprejelo to pogumno
vlogo.

Skupaj smo prevozili kar 40.000 kilo-
metrov.

To je toliko, kot če bi se zapeljali
okoli sveta!

Dovolite, da navedemo tiste, ki so bili
najbolj marljivi in ste peljali vsaj pet-
krat: Izidor Jamnik, Danilo Laznik,
Ernest Kocuvan, Peter Jehart, Ivan
Zorman, Janez Gorenšek, Danilo Vuš-
nik, Petra Jamnik Kobolt, Matej Praz-
nik, Vinko Uršej, Mija in Franc Čegov-
nik, Ludvik Lichteneger, Alojz Mandl,
Silvo Senica in Franci Kotnik.

Hvala! Za vaš čas. Za vaš bencin. Za
to, da ste nam tudi vi prisluhnili, ko
smo oznanjali po župnijah!
Hvala vsakemu posebej!

Lepilci

Nikoli nismo posebej omenjali tistih, ki
so dolge večere in noči presedeli sku-
paj in skrbno lepili voščilnice. Verjemi-
te, to je bilo gotovo najbolj mučno
delo in je zahtevalo veliko potrpljenja.
Ko vidiš pred seboj škatlo, polno voš-
čilnic, ki jih moraš nalepiti na podlage
in se tista škatla kar noče in noče
izprazniti. Ko pa se že izprazni, je za

vbod s šivanko v zadnjih dvanajstih
letih!

Naštela bom še vse tiste, ki ste v dva-
najstih letih zašili več kot tisoč voščil-
nic: Erika in Frančiška Jamnik, družina
Rozman in Darka Golobinek.

Številko 1500 voščilnic ste dosegli:
Vesna Kerbler, Marija Ravlan, Danilo
Laznik, družine Pogorevc, Čerenjak in
Šturbaj.

2000 delovnih ur ste presedeli in preši-
vali: družini Kobolt in Vušnik ter Dani-
ca Jamnik.

Skoraj 3000 naluknjanih kartončkov
sta držali v rokah družini Senica in
Herman.

Skoraj 4000 voščilnic ste za naše uni-
čene oltarje ustvarili: družina Merkač,
Marija Klemenčič, Marjana Štruc in
Dragica Šipek!

Več kot neverjetnih 5000 voščilnic,
5000 ur sedenja in šivanja pa ste
darovali za naše oltarje Anica Kolman,
Marija Konečnik in Marija Mlakar!

Če moja matematika drži, smo vsi sku-
paj 100 milijonov krat vbodli z iglo v
karton. Iskrena hvala vsem in vsake-
mu posebej. Vaše ure sedenja so
zavezene pri dobrem Bogu. Vsak poš-
ten delavec je vreden svojega plačila.
Bog bo bogato nagradil!

Nagrajeval nas je skozi vseh dvanajst
let. Ko nas je povezoval, ko smo bili
drug drugemu v oporo, ko smo drug
drugemu izrekli iskreno besedo pohva-

le, ko smo smeli uzreti in občudovati
nove oltarje ... enega za drugim ... Ko
so se svetile pred nami otroške oči in
oči naših mladih, ko smo se vozili
domov iz župnij, kjer smo pričevali o
našem delu ...

Nagrajeval nas je vseskozi in nas
povezoval. Nagrajeval nas je tudi s
tem, da imamo v župniji Kotlje drugač-
no mladino, z izdelanimi pogledi,
moralno in duhovno izoblikovano, z
višjimi cilji ... Starši veste, o čem govo-
rim. Tudi vi, dragi straši, in vaša hvale-
žnost ste naša nagrada.

Dragi šivalci, neverjetni
ste. Bog vam povrni tisočkrat.

Oznanjevalci, župnije

Oznanjevanje po župnijah je bilo po
mojem mnenju srce projekta Dar za
dar.

98 otrok in mladih je romalo po Slo-
veniji in zamejstvu. Obiskali smo sko-
raj 150 župnij in sodelovali pri 350
svetih mašah (2,5 maši na župnijo).
Na teh naših poteh so ljudje razgrabili
največji delež vseh zašitih voščilnic.

Naštejmo tiste, ki so se na pot podali
največkrat in si zaslužijo, da jih danes
na tem mestu imenujemo. Tri bi rad
posebej izpostavil, saj so po župnijah
misijonarili vseh dvanajst let in bili v
skoraj tridesetih župnijah: Petra Jam-
nik Kobolt, Izidor Jamnik in Mar-
tin Štrekelj. Hvala vam za vaše priče-
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njo še ena, pa še ena, pač dokler ni
bilo vse zalepljeno. In ne govorimo o
stotinah, tudi ne o tisočih ... ampak o
desettisočih voščilnicah ...

Zato si posebno zahvalo na tem kon-
certu zaslužijo. Ne samo zahvalo,
ampak eno veliko priznanje od vseh
nas: Aleš Zorman, Maruška Krajnc,
Martin Štrekelj in Primož Šturbaj.
Hvala vam za vsako uro, ki ste jo
nesebično posvetili ustvarjanju za našo
cerkev. Vem, da ste bili velikokrat že
naveličani ... Ne sekirajte se, vsak člo-
vek bi bil. Ampak ste vedno dobili
novega zagona, ko smo prišli navduše-
ni domov iz neke župnije. Hvala za

ožuljke, za krvave zbode za
nohti. Hvala.

Zahvala ostalim

Veliko je bilo postorjenega v ozadju.
So stvari, ki jih nismo videli vsi, pa so
vendarle bile postorjene. In te stvari
so bile zelo pomembne, izražale so
tisto začimbo, zaradi katere vemo, da
je okus ta pravi! Zato se zahvaljujeva:

Vsem tistim, ki ste tudi finančno pris-
pevali za obnovo oltarjev.

Vsem, ki ste prispevali za material,
papir, prejice in ostale stvari, ki smo
jih nujno potrebovali, da smo lahko
izdelovali kar 90 različnih motivov voš-
čilnic, ki vse izžarevajo Boga.

Hvala vsem tistim, ki ste se sami
ponudili in na lastno pobudo prodajali

voščilnice. Predvsem gospe Nadi
Naveršnik in gospodu Dragu Rudlu.

Hvala tudi g. Ernestu Kocuvanu, ki je
pred vsakim božičem zmrzoval in potr-
kal praktično na vsaka vrata v Kotljah
in ljudem ponudil voščilnice in s tem
zbral velik del sredstev za obnovo
oltarjev.

Veroniki Kocuvan, ki je skrbno pregle-
dala in okrasila praktično vsako voščil-
nico. Bila je tudi tista, ki je izdelala
večino motivov, navila večino nitk in
jih skupaj s kartončki razdeljevala
šivalcem.

Hvala vsem 50.000 dobrim ljudem,
ki so nam prisluhnili po vsej Sloveniji.

Hvala vsem 307 posameznikom in
družinam, ki ste pri tem sodelovali.

Hvala vsem 150 župnikom po Sloveniji,
ki so nas bili pripravljeni sprejeti. Res-
nično smo hvaležni za to, da so ti
duhovniki znali prisluhniti.

Hvala vsem, ki ste kupovali voščilnice
tukaj doma v Kotljah. S tem ste sami
prispevali ogromen delež.

Hvala gospodu nadškofu Francu Kram-
bergerju, ki je na začetku blagoslovil
naš projekt, ga vsa leta podpiral in
sam vzel veliko voščilnic za lastne pot-
rebe in potrebe škofije.

Hvala vsem kolpingovcem, Kolpingo-
vim družinam doma in v tujini, ki ste
nas vedno podpirali, vedno sprejeli in
vedno velikodušno podprli.

Hvala, ki se ne more izraziti z beseda-
mi, pa vendarle, hvala vsem, ki ste
sklenili roke in molili za nas, da nam je
uspelo nagovoriti ljudi in ki ste klicali
nad nas Božji blagoslov.

Rad bi se zahvali tistim mladim, ki ste
imeli toliko poguma in moči, da ste si
upali stati tam spredaj, pred celotno
cerkvijo in nam osebno spregovoriti o
vsem tem, kar ste čutili in doživljali. To
je zelo težko in vem da ste morali
zbrati veliko poguma, da vam je uspe-
lo spregovoriti z vsem srcem. Marsikdo
tega ne zmore. Za to hvala Nini, Maru-
ški, Vanji, Damjani in Veroniki za vaše
osebno pričevanje.

Za okrasitev glavnega oltarja bi se rad
zahvalil naši animatorki Damjani Kol-
man. Vidite. Mladim je samo treba dati
priložnost. Potem nastanejo takšne
čudovite stvari. Damjana hvala. In
hvala ge. Tonki, ki je darovala cvetje.

Iskrena hvala skupini Karitas, ki ste se,
kot vedno, potrudili in pripravili pogos-
titev v župnišču. Predvsem pa hvala
BOGU za vse naše talente, za vse naše
poti, dejanja in dokončanje del! Hvala.

Skozi vsa ta leta nas je zdru-
ževalo sodelovanje in zaupan-

j e . To sta vrlini, ki manjkata v
današnjem času. Če se izrazim v govo-
rici vere: Bog nas je vse uporabil za
svoje orodje. Naj bo ta koncert, vsa ta
duhovna drža, ki smo jo danes izrazili,
vzpodbuda za začetek pripravljanja

praznovanja 650. obletnice naše žup-
nije, ki bo čez štiri leta.

Marko in Tomaž Kocuvan
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