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Monika Lesjak

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.

SVETI KRST

OBVESTILA


NAPOVEDNIK

petek, 1.  februarja – ob 16.30
molitev pred Najsvetejšim; ob
17.30 sestanek staršev prvih in
drugih razredov

nedelja, 3. februarja – ob 9.00 sv.
maša in podelitev »Blaževega bla-
goslova«; ob 10.00 sestanek star-
šev četrtih razredov v župnišču

ponedeljek, 4. februar – sestanek
staršev sedmih razredov ob 17.30

sreda, 6. februar – redna seja
Župnijskega pastoralnega sveta
ob 18.00

sreda, 13. februar – pepelnična
sreda, začetek postnega časa, ob
17.00 sv. maša in obred pepeljen-
ja

od 11. do 22. februarja – zaradi
udeležbe katehetov na katehet-
skem simpoziju in zimskih počitnic
ni verouka in ob ponedeljkih in
petkih ni sv. maše

sobota, 2. marec – občni zbor Kol-
pingove družine ob 18.00

MILIJONARJI DOBROTE

Župnija Kotlje ima trenutno 120 mili-
jonarjev dobrote - posameznikov, ki
mesečno prispevate 0,5 € za pomoči
potrebne otroke.

OBNOVA FASADE

Do konca meseca januarja je bilo
zbranih 85 % vseh potrebnih sred-
stev. Trenutni dolg znaša še 5.960 €.

OGREVANJE CERKVE

Vabljeni, da glede na svojo zmožnost
prispevate za ogrevanje župnijske cer-
kve, ki je za župnijo velik strošek.

Manjkajoči kipi glavnega oltarja bodo vrnjeni ob primernem vremenu v nasled-
njem mesecu. Oltar je odplačan. Za letošnje praznike je ostalo okoli 2.200 voš-
čilnic. Zbrane darove bomo namenili sprotnim potrebam projekta »Dar za dar«.

DAR za DAR
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Vrata vere nas vodijo v življenje,
ki je neprestano v sožitju z Bogom.

Vrata se nam odpro ob krstu,
Ko lahko Boga pokličemo z imenom Oče.

Stopiti skozi ta vrata pomeni stopiti na pot,

ki pelje skozi vse življenje in

se konča s prehodom skozi smrt

v večno življenje.
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S praznikom Jezusovega darovanja v
templju smo zaključili božični čas. Še
odmeva v nas Sveta noč, blažena
noč, še posebej sedaj, ko je našo
dolino pobelil sneg. Prava božična
idila. Pa vendar bomo čez nekaj dni
stopili v sveti postni čas. Kako čas
beži! Kako hitro si sledijo dogodki!
Vendar ne smemo dovoliti, da
bi hiteli mimo nas, ne da bi
se nas dotaknili!

V tempu današnjega časa je
kar hitro nevarnost, da gre
mimo nas zopet en sveti čas,
čas milosti. Čas, ki je
namenjen nam ravno zato, da
se ustavimo, da si vzamemo
čas za svojo duhovno rast.
„Pomni človek, da si prah in da
se v prah povrneš.“ Te besede
bomo slišali na pepelnično sredo.
Vzemimo jih resno. Zamislimo si, da
bi vsak dan živeli tako, kot če bi bil
naš zadnji dan. Kako polno in
drugače bi živeli! Ne bi si dovolili, da

b i  svo j  čas  zap rav l ja l i  za
nepomembne in prazne stvari. Ne bi
odlašali s pomembnimi dogodki, češ,
da jih bomo opravili jutri, npr. da
bomo obiskali kakšnega znanca ali
celo bolnika. Jutri bom začel z
branjem Svetega pisma, jutri bomo
začeli z družinsko molitvijo, to
nedeljo nimamo časa za nedeljsko
sveto mašo, bomo šli naslednjo
nedeljo … Pa hitro zopet pride kak
obisk ... in zopet ne gremo k sv.
maši. Veliko več časa bi posvetili
svojim najbližjim: mož ženi, žena
možu, starši otrokom ... če bi živeli,
kot da je to naš zadnji dan.

Ja, čas res hitro beži, zato nam Cer-
kev ponuja svete čase, da se lahko
u s t a v i m o , da v svo-

jem življen-
ju naredi-
mo kaj
zase in za
svoje naj-

bližje. Pusti-
mo, da nam na

pepelnico besede: „Spreobrni
se in veruj evangeliju,“ res
pridejo do srca in da bomo
vsak dan živeli polno. Tudi
leto vere nas vabi, da poglo-
bimo svoj odnos z Jezusom.

Ali ni ravno postni čas kot nalašč pri-
ložnost za to?! Želim vam blagoslov-
ljen postni čas!

 Sonja Mlakar Kreft, katehistinja

DUHOVNA MISEL SKAVTI

Člani skavtske skupine oz.
stega Koroška 2, so se v
nedeljo 16. decembra
odpravili po plamen Luči
miru iz Betlehema (LMB) v
Gornjo Radgono. Tja jo je
pripeljala ekipa slovenskih
skavtinj in skavtov iz Duna-
ja, kamor je priletela narav-
nost iz Betlehema, votline
Jezusovega rojstva. Iz Duna-
ja je Luč potovala širom po
Evropi ...

Še 'svež' plamen so najprej pri-
žgali v svoji sredi. Skavtinje in
skavti, skupaj s starši in prijatelji,
so se zbrali na Šrotneku in v zimskem
vzdušju, brez elektrike in ogrevanja,
Plamen z globokim sporočilom sprejeli
medse. Za vrhunec dogajanja, so tisti
večer obhajali slovesno skavtsko sveto
mašo, ki jo je daroval duhovni asistent
Franček Kraner.

Nato so naše skav-
tinje in skavti
imeli precej dela.
Plamen so razdeli-
li med najmanj 25
ustanov in njihove
člane (10 občin, 12
župnij, dom staros-
tnikov Črneče in
Prevalje ter v CUDV Črna),
plamen je grel in prinašal sporočilo
Miru tudi obiskovalcem trgovskih cen-
trov v Dravogradu ter na Ravnah in

Preva l jah.
Iz petka
21., na
soboto 22.,
so Luč sku-
paj s pla-
ninci in pri-
jatelji pone-
sli tudi na
Uršljo goro,
da bi nas
vse tudi iz

vrha grela in
delila svoje

Bistvo.

Akcijo voditelji
Koroške 2 peljejo že

12. leto zapored. Tudi
tokrat je minila brez večjih zapletov,
na kar so lahko ponosni. Kjer koli je
plamen zagorel, povsod je bil deležen
lepega in prijaznega sprejema. Skavti-
nje in skavti so veseli in hvaležni, da

lahko vsako leto sodelujejo pri
tako plemeniti akciji, kot je razde-
ljevanje plamena Luči miru iz
Betlehema.

Akcijo pa tudi letos spremlja
dobrodelni namen. Izkupiček
prostovoljnih prispevkov za sve-

če so poklonili prizadetim v
jesenskih poplavah. Kaj to pomeni,

pa Korošci še najbolje vemo …

Voditelji stega Koroška 2

Luč miru iz Betlehema razsvetlila domove na KoroškemLuč miru iz Betlehema razsvetlila domove na Koroškem
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SVETNIKI ŽUPNIJSKE CERKVE

Znani italijanski liberalni politik
Cavour je dejal o njem: »Don
Bosko je največji delavec 19.
stoletja.« Toliko se je trudil za
vzgojo in duhovno rast zapuš-
čene mladine, da je dolga leta
spal samo po štiri ure. Le izre-
dna božja pomoč, posebni
naravni darovi in skoraj legen-
darna delavnost morejo razlo-
žiti velika dela, ki jih je don
Bosko opravil v življenju.
Rodil se je leta 1815 v vasici Becchi,
blizu Torina, umrl 31. januarja 1888 v
Torinu. Še kot učenec je nekoč sanjal,
da ga je lepo oblečena gospa prijela
za roko in ga povabila, naj gre z njo.
Pred seboj je zagledal trope divjih
živali, ki so se med seboj grizle in pre-
ganjale. Gospa je rekla: »To je tvoje
polje, tu delaj. Postani ponižen, pogu-
men in krepak. Kar boš videl, da se bo
zgodilo s temi živalmi, delaj z mojimi
sinovi!« V trenutku so se divje živali
spremenile v krotka jagnjeta in se mir-
no zgrinjala okoli gospe.

Brez teh sanj in brez
nadaljnjih videnj ne more-
mo razumeti don Boskove-
ga dela. Iz zapuščenih in
surovih dečkov je vzgajal
lepo krščansko vzgojene
fante. Sredstvo: pokaži
jim, kako lepa je krepost
in kako grd je greh. Meto-
da: ponižnost, krotkost,
ljubeznivost. Leta 1841 je
postal duhovnik in še isto

leto začel z »oratoriji«. Ob nedeljah je
zbiral okoli sebe zapuščene fante in
jim nudil primerno razvedrilo, obenem
pa jim tudi preskrbel vajensko mesto,
jim dal priložnost stanovati in se vzga-
jati v zavodih, ustanovljenih nalašč
zanje. Za svojo zamisel je pridobil tudi
več duhovnikov in laikov in jih po svo-
jem vzorniku, sv. Frančišku Saleškem,
imenoval »salezijanci«.
O njegovem vzgojnem Preventivnem
sistemu lahko več preberete v prejšnji
številki Bisera (1/2013).
Po spletu povzel Marko Kocuvan

RAZMIŠLJANJE LETO VERE

Sveti Janez Bosko, zavetnik mladihSveti Janez Bosko, zavetnik mladih

Ne dolgo nazaj sem brala zgodbico, ki
je govorila o zbiralcu. To je bil prep-
rost mož, ki je, kamor koli ga je vodila
pot, s seboj nosil le nekakšno torbo s
svojo zbirko. In kot so pravili, ni bilo
videti, da bi težko nosil to svojo zbir-
ko.

Nekega dne ga je pot zanesla v neko
vas, a ker je bil nov med zbiratelji in
ga nihče ni poznal, je kaj kmalu vsak
vaščan hotel o možu in njegovi zbirki,
ki jo je skrbno nosil s seboj, izvedeti
kaj več. To pa ni bila ena izmed zbirk
knjig ali starih dragocenih loncev ali
svečnikov … Zbiral je namreč skrbi. To
je bil mož, ki je zbiral skrbi ljudi. Kaj
kmalu se je s svojim dejanjem oziroma
zbirateljstvom prikupil ljudem, ki so
hodili k njemu potožit skrbi in težave,
ki so jih pestile. Počutili so se olajšane.

Tedni in meseci so tekli in o možu se
je izvedelo daleč naokoli, med drugimi
so izvedeli tudi vla- darji. Nadalj-
nja življenjska pot
našega moža je žalo-
stna … A ko so zanjo
izvedeli ljudje, so
sicer z žalostjo v
srcu, a brez pomisle-
ka, nadaljevali njego-
vo delo. Še naprej so
zbirali skrbi drug dru-
gega.

O tem piše zgodba.
Kaj pa mi? Smo tudi mi

kdaj pa kdaj zbiratelji skrbi, ali kot
pravi Sveto pismo - ali nosimo breme-
na drug drugemu?

Čas, v katerega smo že globoko zako-
rakali, je nekakšna prava priložnost za
to, da znancu, prijatelju, neznancu …
kdaj pa kdaj priskočimo na pomoč, mu
namenimo lepo besedo, če je žalos-
ten, ali pa kar tako, saj je lepa beseda
kot balzam za dušo. Možnosti je veli-
ko: od pomoči, nasveta, toplega stiska
rok in nenazadnje, da sklenemo roki in
Ga prosimo.

Prosimo Ga za srečo tistih, ki jih sreču-
jemo na vsakdanjih poteh, srečo tistih,
ki jih sicer ne bomo nikdar bližje spoz-
nali, a so se naše in njihove poti ven-
darle križale, srečo tistih, ki jim življen-
je ne prizanaša z lepim, srečo tistih, ki
jih tarejo hude preizkušnje …

Odločitev je v vsakem izmed nas. Vsak
sam ve, kako lahko najbolje in po svo-
jih močeh pomaga sočloveku in naj
nas ta čas še bolj vzpodbudi k temu.
Poskusimo.

In pri tem ne pozabimo,
da je bil On tisti, ki je
nosil bremena vseh nas
in zakaj ne bi jaz vsaj za
trenutek olajšal delo ali
pa se v molitvi spomnil
na sočloveka.

Ni treba veliko … in naj
poskusim biti tudi jaz

zbiralec …

Erika

ZbiralecZbiralec

KAJ SO VEROIZPOVEDI? Veroizpovedi so kratki obrazci, ki
omogočajo skupno izpoved vseh vernikov.
Takšne kratke obrazce najdemo že v Pavlovih pismih. Zgodnjekrščanska
Apostolska veroizpoved uživa posebno spoštovanje, ker velja za povzetek vere
apostolov. Velika veroizpoved (nicejsko-carigrajska) ima velik ugled, ker je sad
velikih koncilov še nerazdeljenih kristjanov (Niceja 325 po Kr. in Carigrad 381
po Kr.), in je še danes skupna kristjanom vzhoda in zahoda. To veroizpoved
molimo tudi pri svetih mašah (op. obl.).

Youcat - katekizem katoliške Cerkve za mlade, Slomškova založba 2011
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žgali v svoji sredi. Skavtinje in
skavti, skupaj s starši in prijatelji,
so se zbrali na Šrotneku in v zimskem
vzdušju, brez elektrike in ogrevanja,
Plamen z globokim sporočilom sprejeli
medse. Za vrhunec dogajanja, so tisti
večer obhajali slovesno skavtsko sveto
mašo, ki jo je daroval duhovni asistent
Franček Kraner.

Nato so naše skav-
tinje in skavti
imeli precej dela.
Plamen so razdeli-
li med najmanj 25
ustanov in njihove
člane (10 občin, 12
župnij, dom staros-
tnikov Črneče in
Prevalje ter v CUDV Črna),
plamen je grel in prinašal sporočilo
Miru tudi obiskovalcem trgovskih cen-
trov v Dravogradu ter na Ravnah in

Preva l jah.
Iz petka
21., na
soboto 22.,
so Luč sku-
paj s pla-
ninci in pri-
jatelji pone-
sli tudi na
Uršljo goro,
da bi nas
vse tudi iz

vrha grela in
delila svoje

Bistvo.

Akcijo voditelji
Koroške 2 peljejo že

12. leto zapored. Tudi
tokrat je minila brez večjih zapletov,
na kar so lahko ponosni. Kjer koli je
plamen zagorel, povsod je bil deležen
lepega in prijaznega sprejema. Skavti-
nje in skavti so veseli in hvaležni, da

lahko vsako leto sodelujejo pri
tako plemeniti akciji, kot je razde-
ljevanje plamena Luči miru iz
Betlehema.

Akcijo pa tudi letos spremlja
dobrodelni namen. Izkupiček
prostovoljnih prispevkov za sve-

če so poklonili prizadetim v
jesenskih poplavah. Kaj to pomeni,

pa Korošci še najbolje vemo …

Voditelji stega Koroška 2

Luč miru iz Betlehema razsvetlila domove na KoroškemLuč miru iz Betlehema razsvetlila domove na Koroškem
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Nebeški Oče, celotno deset-
letje se že trudimo, da bi
obnovili cerkev sv. Marjete.
Tvoja previdnost in
ljubezen sta nas
vodila, da nam je
uspevalo. Sedaj
polagamo
predte novo
delo. Z iskre-
no prošnjo
Te prosimo,
blagoslavljaj
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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MARIJINE SESTRE – BENIN

SIROTIŠNICA – Z izgradnjo sirotišnice
bi lahko otrokom brez staršev in rev-
nim otrokom omogočile zavetje, preži-
vetje in izobrazbo ter pripravo na nor-
malno življenje. Obvarovale bi jih tudi
pred ulico in izkoriščanjem.

S. LJUDMILA ANŽIČ, salezijanka –
KAMBODŽA

ŠOLA ZA DEKLETA – Omogočiti mladim
nadaljevanje kvalitetnega šolanja, da
bo čim več mladih iz najbolj revnih
družin prišlo do poklicne izobrazbe,
predvsem pa dozorelo v poštene ljudi
in odgovorne državljane.

Z veseljem smo se potrudili, da tudi
letos z dobroto rešujemo življenja.
Vsem se zahvaljujemo za vaš dar.
Sedaj lahko samo še sklenemo roke in
prosimo za naše misijonarje, da bi jim
njihovi načrti uspeli, da bodo pogumni
in močni, naj jih spremlja Božje varstvo
in Božja pomoč.

Tomaž Kocuvan

Novico o Jezusovem rojstvu v veliko
državah sveta trije kralji razširijo med
prebivalstvo. Tudi v Sloveniji se zelo
veliko skupin treh kraljev trudi in se
žrtvuje za dober namen. Tudi v Kotljah
smo razveseljevali domačine, jim s
pesmijo oznanili Kristusov mir in ljube-
zen ter ob tem naredili še veliko dob-
rega za manj razvite države. Sredstva,
ki smo jih zbrali, smo namenili za slo-
venske misijonarje, ki v takšnih in dru-
gačnih okoliščinah bijejo bitko. Prisluh-
nimo, kaj vse počnejo naši misijonarji:

TONE KERIN, lazarist – MADAGA-
SKAR

CESTA in ŠOLA – Otroci hodijo v šolo
po več kilometrov po zelo nevarnih
poteh. Zato moramo narediti mostove,
poravnati cestišče in zgraditi novo
šolo. Hkrati bo to lažja in hitrejša
zdravstvena oskrba bolnikov.

S. MARJETA ZANJKOVIČ, salezi-
janka – MADAGASKAR

OTROŠKI VRTEC – V tem delu pred-

mestja je velika brezposelnost in rev-
ščina. Otrokom bomo zagotovili vzgojo
in v stiku z njihovimi družinami bomo
imeli pozitiven vpliv na razvoj predme-
stja.

S. AGATA KOCIPER, salezijanka –
BRAZILIJA

INTERNAT – Mladim, ki preverjajo in
iščejo poklic, želimo s tem projektom
omogočiti bolj prostorno formacijsko
hišo, ki bo pripomogla k osebnemu
zorenju in oblikovanju ter urejenemu
vstopu v življenje.

S. VESNA HITI, usmiljenka –
RUANDA

OSNOVNA ŠOLA – V predmestje želi-
mo dati dobro osnovnošolsko izobraz-
bo ter človeško, duhovno in moralno
vzgojo revnim otrokom, katerih starši
nimajo možnosti, da bi
otroke vpisali v
privatne šole.

Z dobroto rešujemo življenjaZ dobroto rešujemo življenja
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KOLPINGOVA DRUŽINA DEKANIJA

GOSPOD nad vojskami je z nami,

trdnjava nam je Bog Jakobov.

(PS 46, 12)

Danes je 27. januar. Je nedelja Svete-
ga pisma. V soboto, dan prej, smo bili
člani bibličnih skupin in bralci beril
povabljeni na dekanijsko srečanje v
župnijo Ravne. Teh srečanj se vedno
rada udeležim. Prijetno in lepo je na
teh srečanjih. Včasih sem
kar razočarana, ker ni več
prisotnih. Pa saj nikoli ne
vemo vsega, včasih ne zna-
mo ali moremo dobro pos-
lušati in prav razumeti.
Vsak od nas je drugačen,
poseben, drugače vidi in
razmišlja, ima svoje izkuš-
nje, a Sveto pismo je eno –
edinstveno. Vsakokrat nas
presenetijo posamezni
odlomki, in tudi tokrat je
bilo tako: na tleh učilnice je
bilo simbolno prikazano

morje. Obdano je bilo z obalo. Polovi-
ca vodne gladine je bila mirna, polna
ladjic. Druga polovica je bilo nemirno
morje, polno čeri in ladjic. Nekje na
obali je bil hrib in na njem Sveto pis-
mo. Pod njim pa svetilnik. Moje razmi-
šljanje je bilo vzpodbujeno s predstavo
o mirnem in lagodnem življenju, ko ne
opazimo svetilnika, še manj slišimo
božjo besedo. Ko pa naletimo na teža-
ve, na valove in nevarne čeri, se v
strahu oziramo po svetilniku in božji
besedi, in tu pričakujemo rešitev. Tudi
če prepozno ugledamo svetilnik in
udarimo ob čer, je še vedno možna
rešitev ali prav zaradi tega še intenziv-
nejše iščemo drobno lučko – svetilnik,
ki nas bo rešil brodoloma. In kako
odrešujoča je ta drobna lučka – božja
beseda, večna božja pomoč, ki nas
nikoli ne zapusti.

Milka Breznik

nemo z oživljanjem, že v 4-5 minutah
po srčnem zastoju možgani dobijo
nepopravljive okvare, oz. odsotnost
oživljanja vodi v prezgodnjo smrt.
Uspeh oživljanja in uporabe Avtomat-
skega defibrilatorja
je v veliki meri
odvisen od priprav-
ljenosti prisotnih,
da priskočijo na
pomoč, seveda pa
je dobro, da so
seznanjeni s smer-
nicami na področju
oživljanja in da
»poznajo« AED, za
kar se zavzemajo v
Koronarnem klubu
Mežiške doline.

Defibrilacija je
seveda le del oživ-
ljanja. Ko zagledamo bolnika, ki se je
zgrudil in ne kaže znakov življenja, ga
stresemo za ramena in vprašamo kako
je. V primeru, da se ne odzove, pokli-
čemo na pomoč, bolniku sprostimo
dihalne poti in preverimo dihanje. V
primeru, da ne diha, pokličemo 112 in
pošljemo mimoidoče po AED, če je kje
v bližini, mi pa takoj pričnemo z oživ-
ljanjem. Pri oživljanju moramo biti
pozorni na razmerje med številom pri-
tiskov na prsni koš in številom vpihov
zraka v pljuča (30 stiskov prsnega
koša in 2 vpiha). Ko dobimo AED,
namestimo elektrode na goli prsni koš
in sledimo navodilom, ki nam jih daje
naprava. Postopke izvajamo do priho-

da reševalcev, oz. dokler oseba ne
začne spontano dihati.

Po predstavitvi Temeljnih postopkov
oživljanja, smo imeli vsi prisotni mož-
nost, da smo zadevo na lutkah tudi

praktično poi-
zkusili. Čeprav
smo bili na
začetku kar
nekoliko
negotovi, smo
se na koncu le
ojunačili in vsi
poizkusili.
Spoznali smo,
da je AED
naprava s
katero ni
mogoče ško-
dovati bolni-
ku, lahko pa

mu rešimo življenje. Kot kristjani smo
še posebej poklicani k temu, da poma-
gamo sočloveku, če vidimo, da je v
stiski.

Po napornem oživljanju, smo si lahko
udeleženci srečanja izmerili še krvni
sladkor in holesterol. Za nagrado pa je
sledil čaj in košček peciva, ki so ga
zopet spekle  naše skrbne gospodinje.

Tokratno izobraževalno družabno sre-
čanja Kolpingove družine je bilo zelo
poučno in  dobrodošlo, zato mislim, da
se jih bomo tudi v bodoče radi udele-
ževali.

Petra

Srečanje bibličnih skupinSrečanje bibličnih skupin
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KOLPINGOVA DRUŽINA DEKANIJA

GOSPOD nad vojskami je z nami,

trdnjava nam je Bog Jakobov.

(PS 46, 12)

Danes je 27. januar. Je nedelja Svete-
ga pisma. V soboto, dan prej, smo bili
člani bibličnih skupin in bralci beril
povabljeni na dekanijsko srečanje v
župnijo Ravne. Teh srečanj se vedno
rada udeležim. Prijetno in lepo je na
teh srečanjih. Včasih sem
kar razočarana, ker ni več
prisotnih. Pa saj nikoli ne
vemo vsega, včasih ne zna-
mo ali moremo dobro pos-
lušati in prav razumeti.
Vsak od nas je drugačen,
poseben, drugače vidi in
razmišlja, ima svoje izkuš-
nje, a Sveto pismo je eno –
edinstveno. Vsakokrat nas
presenetijo posamezni
odlomki, in tudi tokrat je
bilo tako: na tleh učilnice je
bilo simbolno prikazano

morje. Obdano je bilo z obalo. Polovi-
ca vodne gladine je bila mirna, polna
ladjic. Druga polovica je bilo nemirno
morje, polno čeri in ladjic. Nekje na
obali je bil hrib in na njem Sveto pis-
mo. Pod njim pa svetilnik. Moje razmi-
šljanje je bilo vzpodbujeno s predstavo
o mirnem in lagodnem življenju, ko ne
opazimo svetilnika, še manj slišimo
božjo besedo. Ko pa naletimo na teža-
ve, na valove in nevarne čeri, se v
strahu oziramo po svetilniku in božji
besedi, in tu pričakujemo rešitev. Tudi
če prepozno ugledamo svetilnik in
udarimo ob čer, je še vedno možna
rešitev ali prav zaradi tega še intenziv-
nejše iščemo drobno lučko – svetilnik,
ki nas bo rešil brodoloma. In kako
odrešujoča je ta drobna lučka – božja
beseda, večna božja pomoč, ki nas
nikoli ne zapusti.

Milka Breznik

nemo z oživljanjem, že v 4-5 minutah
po srčnem zastoju možgani dobijo
nepopravljive okvare, oz. odsotnost
oživljanja vodi v prezgodnjo smrt.
Uspeh oživljanja in uporabe Avtomat-
skega defibrilatorja
je v veliki meri
odvisen od priprav-
ljenosti prisotnih,
da priskočijo na
pomoč, seveda pa
je dobro, da so
seznanjeni s smer-
nicami na področju
oživljanja in da
»poznajo« AED, za
kar se zavzemajo v
Koronarnem klubu
Mežiške doline.

Defibrilacija je
seveda le del oživ-
ljanja. Ko zagledamo bolnika, ki se je
zgrudil in ne kaže znakov življenja, ga
stresemo za ramena in vprašamo kako
je. V primeru, da se ne odzove, pokli-
čemo na pomoč, bolniku sprostimo
dihalne poti in preverimo dihanje. V
primeru, da ne diha, pokličemo 112 in
pošljemo mimoidoče po AED, če je kje
v bližini, mi pa takoj pričnemo z oživ-
ljanjem. Pri oživljanju moramo biti
pozorni na razmerje med številom pri-
tiskov na prsni koš in številom vpihov
zraka v pljuča (30 stiskov prsnega
koša in 2 vpiha). Ko dobimo AED,
namestimo elektrode na goli prsni koš
in sledimo navodilom, ki nam jih daje
naprava. Postopke izvajamo do priho-

da reševalcev, oz. dokler oseba ne
začne spontano dihati.

Po predstavitvi Temeljnih postopkov
oživljanja, smo imeli vsi prisotni mož-
nost, da smo zadevo na lutkah tudi

praktično poi-
zkusili. Čeprav
smo bili na
začetku kar
nekoliko
negotovi, smo
se na koncu le
ojunačili in vsi
poizkusili.
Spoznali smo,
da je AED
naprava s
katero ni
mogoče ško-
dovati bolni-
ku, lahko pa

mu rešimo življenje. Kot kristjani smo
še posebej poklicani k temu, da poma-
gamo sočloveku, če vidimo, da je v
stiski.

Po napornem oživljanju, smo si lahko
udeleženci srečanja izmerili še krvni
sladkor in holesterol. Za nagrado pa je
sledil čaj in košček peciva, ki so ga
zopet spekle  naše skrbne gospodinje.

Tokratno izobraževalno družabno sre-
čanja Kolpingove družine je bilo zelo
poučno in  dobrodošlo, zato mislim, da
se jih bomo tudi v bodoče radi udele-
ževali.

Petra

Srečanje bibličnih skupinSrečanje bibličnih skupin
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Nebeški Oče, celotno deset-
letje se že trudimo, da bi
obnovili cerkev sv. Marjete.
Tvoja previdnost in
ljubezen sta nas
vodila, da nam je
uspevalo. Sedaj
polagamo
predte novo
delo. Z iskre-
no prošnjo
Te prosimo,
blagoslavljaj
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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MARIJINE SESTRE – BENIN

SIROTIŠNICA – Z izgradnjo sirotišnice
bi lahko otrokom brez staršev in rev-
nim otrokom omogočile zavetje, preži-
vetje in izobrazbo ter pripravo na nor-
malno življenje. Obvarovale bi jih tudi
pred ulico in izkoriščanjem.

S. LJUDMILA ANŽIČ, salezijanka –
KAMBODŽA

ŠOLA ZA DEKLETA – Omogočiti mladim
nadaljevanje kvalitetnega šolanja, da
bo čim več mladih iz najbolj revnih
družin prišlo do poklicne izobrazbe,
predvsem pa dozorelo v poštene ljudi
in odgovorne državljane.

Z veseljem smo se potrudili, da tudi
letos z dobroto rešujemo življenja.
Vsem se zahvaljujemo za vaš dar.
Sedaj lahko samo še sklenemo roke in
prosimo za naše misijonarje, da bi jim
njihovi načrti uspeli, da bodo pogumni
in močni, naj jih spremlja Božje varstvo
in Božja pomoč.

Tomaž Kocuvan

Novico o Jezusovem rojstvu v veliko
državah sveta trije kralji razširijo med
prebivalstvo. Tudi v Sloveniji se zelo
veliko skupin treh kraljev trudi in se
žrtvuje za dober namen. Tudi v Kotljah
smo razveseljevali domačine, jim s
pesmijo oznanili Kristusov mir in ljube-
zen ter ob tem naredili še veliko dob-
rega za manj razvite države. Sredstva,
ki smo jih zbrali, smo namenili za slo-
venske misijonarje, ki v takšnih in dru-
gačnih okoliščinah bijejo bitko. Prisluh-
nimo, kaj vse počnejo naši misijonarji:

TONE KERIN, lazarist – MADAGA-
SKAR

CESTA in ŠOLA – Otroci hodijo v šolo
po več kilometrov po zelo nevarnih
poteh. Zato moramo narediti mostove,
poravnati cestišče in zgraditi novo
šolo. Hkrati bo to lažja in hitrejša
zdravstvena oskrba bolnikov.

S. MARJETA ZANJKOVIČ, salezi-
janka – MADAGASKAR

OTROŠKI VRTEC – V tem delu pred-

mestja je velika brezposelnost in rev-
ščina. Otrokom bomo zagotovili vzgojo
in v stiku z njihovimi družinami bomo
imeli pozitiven vpliv na razvoj predme-
stja.

S. AGATA KOCIPER, salezijanka –
BRAZILIJA

INTERNAT – Mladim, ki preverjajo in
iščejo poklic, želimo s tem projektom
omogočiti bolj prostorno formacijsko
hišo, ki bo pripomogla k osebnemu
zorenju in oblikovanju ter urejenemu
vstopu v življenje.

S. VESNA HITI, usmiljenka –
RUANDA

OSNOVNA ŠOLA – V predmestje želi-
mo dati dobro osnovnošolsko izobraz-
bo ter človeško, duhovno in moralno
vzgojo revnim otrokom, katerih starši
nimajo možnosti, da bi
otroke vpisali v
privatne šole.

Z dobroto rešujemo življenjaZ dobroto rešujemo življenja
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KOLPINGOVA DRUŽINANAŠI MLADI

Kako enostavno je narediti nekaj dobregaKako enostavno je narediti nekaj dobrega

Mladi iz Kotelj smo se v mrzlem zim-
skem jutru odpravili v smeri Goričke-
ga, bolj natančno Kančevcev, kjer je
potekal že tradicionalni novoletni tabor
skupine Vera in luč ali kar 'Lučk'. To so
osebe s posebnimi potrebami ali z
motnjo v duševnem razvoju. Po
prisrčnem sprejemu smo se hitro
pobrali v hišo, kajti zunaj je pihal
izjemno mrzel veter. Pridružil se
nam je lokalni župnik iz Tišine g.
Boštjan Čeh, s katerim smo
obhajali sv. mašo, ki so jo obli-
kovale Lučke same. Sicer malo
nerodno in preprosto, pa ven-
darle iz srca. Obiskale so
nas tudi matere
tamkajšnjih Lučk,
ki so nam spre-
govorile o živ-
ljenjskih preiz-
kušnjah, o pro-
blemih z lastni-
mi otroki ter
tudi o delovan-
ju lokalne sku-
pine Vere in
luč v Lendavi.

Naslednji dan
nas je prebudilo sonce, ki je bilo kot
nalašč za sprehod po sosednjih grič-
kih, kjer so se stkali tudi daljši pogo-
vori. Mladi smo Lučkam predstavili naš
oratorij iz Kotelj skupaj s slikami, igra-
mi, bansi in veseljem, da so se Lučke
lahko nasmejale do solz. Po kosilu so
nam postregli s torto, saj je bil Neven-

kin rojstni dan. Seveda smo ji zapeli,
čestitali in ji pripravili zabavni rojstno-
dnevni program. Podali smo se v pre-
čudovito naravo in na poti srečali ska-
vte iz »stega bele Črenše« - Črenšovci
1, ki so nas razveselili z raznimi igra-

mi. Zvečer smo se šli zabavno druža-
bno igro Človek ne jezi se, samo v
nekoliko spremenjeni in povečani
različici. Z Lučkami smo se pogo-
varjali in jim prisluhnili. Veselje in
smeh nista pojenjala še dolgo v
noč.

Naslednji dan nas je presene-
tila Milena Pačnik, ki nam je
predstavila svoje potovanje
po Peruju, poleg fotografij

in izčrpnega predavanja
nam je pokazala
tudi tradicionalne
predmete tam-
kajšnjih Indijan-
cev.

S težkim srcem
in obljubo, da
se vidimo nas-
lednje leto,
smo se morali

poslovili. Pri Lučkah smo res preživeli
nepozabne dni, ki se nam bodo za
vedno vtisnili v spomin in upamo, da
se čim prej zopet snidemo. Za nas je
bila to bogata izkušnja, saj smo od teh
Lučk dobili nazaj ogromno ljubezni in
hvaležnosti. Saj one ne poznajo hinav-
ščine, prepiranja, zahrbtnosti. Resnič-

no lahko odpočiješ svoje srce pred
pokvarjenostjo tega sveta.

Kot vidite, ni potrebno veliko, da pole-
pšaš praznične dni ljudem, ki ne more-
jo skrbeti zase, ki ne razumejo sveta
in življenja, kot ga večina ljudi. To nisi
bili samo otroci, tudi odrasli, ki pa so v
svojem razvoju ostali na stopnji petlet-
nega otroka. Živijo v svojem malem
svetu in če so obdani s pozitivnimi in
veselimi ljudmi, so najbolj srečni. Z
veseljem smo njim in sebi podarili tri
dni svojega časa med božičnimi počit-
nicami. Ni potrebno pripravljati nekega
kompliciranega programa, samo prep-
rosto moraš biti resnično tam, z njimi.
In mi smo bili. Dali smo jim svoj čas,
svoje veselje, se z njimi pogovarjali,
jih spremljali in jim pokazali, da jih
imamo radi.

Ožbej Golob V mesecu januarju smo člani Kolpingo-
ve družine Kotlje organizirali izobraže-
valno družabni večer. V izobraževal-
nem delu nas je gospod Primož
Krajnc, član Koronarnega kluba Koroš-
ke poučil o Temeljnih postopkih oživ-
ljanja in uporabi avtomatskega elektri-
čnega defibrilatorja (AED).

V Sloveniji namreč vsak dan doživi
srčni zastoj približno 10 ljudi, od tega
jih 5-6 takoj umre. Največji problem je
ta, da ko mimoidoči ali svojec vidi člo-
veka, ki se je zgrudil in je doživel srčni
zastoj, v paniki ali zaradi neznanja raje
pokliče reševalce, kot da bi takoj začel
z oživljanjem. Če namreč pri človeku,
ki je doživel srčni zastoj takoj ne zač-

IzobraževalnoIzobraževalno--družabni večerdružabni večer

"Molitev je naši duši dih življenja;
kakor hitro molitev opustiš, dušo

umoriš …

Moli v duhu in resnici, kajti moli-
tev brez pomisleka, bi bila kot
roža brez žlahtnega vonja."

 A.M. Slomšek
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