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

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


NAPOVEDNIK

Dominik Pisar
Angela Krivograd
Nikič Marija

nedelja, 17. marec – ob 17.00 na
Ravnah postno spokorno bogos-
lužje in priložnost za velikonočno
sv. spoved

17. – 23. marec – radijska kate-
heza na radiu Ognjišče. Vabljeni
k poslušanju!

sobota, 23. marec – ob 10.00
cvetna delavnica za veroučence

veliki četrtek, 28. marec – ob
17.00 sv. maša, spomin zadnje
večerje, molitvena ura za duhov-
ne poklice

veliki petek, 29. marec – 17.00
obredi velikega petka

velika sobota, 30. marec – ob
7.00 blagoslov ognja pri pokopa-
liškem križu; blagoslov velikono-
čnih jedil ob 12.00, 14.30 in
15.30 v župnijski cerkvi sv. Mar-
jete, ob 15.00 na podružni cerkvi
sv. Mohorja in Fortunata; ob
18.00 velikonočna vigilija

velika noč, 31. marec – ob 9.00
vstajenjska procesija in slovesna
sv. maša

OGREVANJE CERKVE

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

Na prvo postno nedeljo sta bila na
glavni oltar vrnjena kipa angelov ob
tabernaklju - tabernakelj je sedaj še
veličastnejši, obnovljena slika Križane-
ga in kip sv. Marjete, ki ga bomo lah-
ko prvič videli na velikonočno vigilijo.

DAR za DAR

KRIŽEV POT

Na prvi in drugi postni petek so naši
mladi pripravili molitev križevega pota
kljub temu, da ni bilo svete maše. Po
križevem potu so skupaj zmolili tudi
večernice. Pridružilo se nas je tudi
nekaj faranov. Lepo vabljeni ob petkih
k molitvi križevega pota!
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Sveti oče Benedikt XVI je ves čas poudarjal:

»Cerkev kot celota, kleriki in laiki,

mora skupaj z Božjim Sinom

stopiti na pot prijateljstva s Tistim,

ki nam podarja življenje in

sicer življenje v polnosti.«
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Na pepelnično sredo smo vstopili v
postni čas, ki naj bi za vsakega izmed
nas postal čas milosti in rešitve. Naj-
pogosteje izgovorjena beseda v tem
času je »post«. V eni od poslanic za
postni čas papež Benedikt XVI. pravi:
»V našem času se zdi, da je post izgu-
bil svojo duhovno vrednost in se je v
kulturi, zaznamovani z iskanjem mate-
rialnega blagostanja, uveljavil bolj kot
terapevtski ukrep za zdravljenje tele-
sa. Post gotovo koristi telesnemu bla-
gostanju, toda za vernike je v prvi vrs-
ti terapija za zdravljenje vsega, kar jih
ovira pri izpolnjevanju Božje volje.«
Ob obredu pepelenja duhovnik nad
vsakim vernikom izgovori besede:
»Spreobrni se in veruj evangeliju.«
Postni čas je vabilo, klic k spreobrnje-
nju. Večkrat si kristjani predstavljamo
spreobrnjenje kot trenutni dogodek,
kot enkratno odločitev. Vendar si spre-
obrnjenja ne moremo predstavljati kot
trenutni dogodek, ampak kot dolgot-
rajen in intenziven proces.
Popolno »obračanje nazaj k
Bogu« ima čisto konkretne
korake in poti, ki so jih duho-
vni ljudje krščanske tradicije
dodobra izhodili, tako da jih
sorazmerno dobro poznamo.
V takšni ali drugačni obliki je
treba naredi določene korake.
Najprej ne gre brez resnične-
ga trpljenja, bolečine in
ustrezne žalosti. Pot spreobr-
njenja je na začetku vedno
boleča. Potrebni so vztraj-
nost, ki je izraz zvestobe,

nenehno iskanje Božje volje in poslu-
šanje Svetega Duha. Dopustiti je tre-
ba, da Bog - Resnica očiščuje naše
srce (spoved). Na poti spreobrnjenja
je vedno dejavna ljubezen: kot spreo-
brnjenci smo žive priče v službi ljubez-
ni. Pričevanje je v tem, da trajno izbe-
remo ljubeče služenje za svoj življenj-
ski slog. Ob vseh teh korakih bomo
deležni sadov spreobrnjenja: miru,
vere, veselja, svobode in vsega, kar je
sad Duha. V času letošnjega posta
želim izkustvo spreobrnjenja srca in
večje odprtosti za potrebe bližnjega
ter večjo povezanost z Bogom po
molitvi, Božji besedi in župnijski skup-
nosti.

 Alojz Bek, župnik

DUHOVNA MISEL IZ NAŠE ŽUPNIJE

SESTANEK ŽPS, 6. 2. 2013SESTANEK ŽPS, 6. 2. 2013
Skupaj smo preleteli predlog župnij-
skega pastoralnega koledarja za leto
2013 in tudi predlagali določene spre-
membe. Župnik nas je seznanil, da
odslej v našo dekanijo spadata tudi
župniji Šentjanž pri Dravogradu in
Sveti Peter na Kronski gori (v okviru
Pastoralne zveze župnij Dravograd).

Glavni dogodki iz načrta oz. spremem-
be:
Katehetska nedelja naj bi bila vsako

drugo nedeljo v mesecu (izmenjujeta
se Sonja in Sebastjan).

17. 3. bo na 5. postno nedeljo na
Ravnah ob 17. uri spokorno bogoslu-
žje za farane iz Raven in Kotelj in
tudi priložnost za spoved.

Zmanjšalo se bo število blagoslovov
jedil (enega blagoslova – ob 13. uri
ne bo).

Za Veliko noč bo vstajenjska procesi-
ja ob 9. uri.

Od 3. do 11. 5. bo potekala devet-
dnevnica za birmance.

12. 5. bo ob 9. uri slovesnost Svete
birme.

26. 5. bo prvo sveto obhajilo.
16. 6. bo sveta maša ob zaključku

veroučnega leta in nato tradicionalni
župnijski piknik za vse farane.

14. 7. lepa nedelja pri Sv. Mohorju in
Fortunatu na Šrotneku.

20. 7. kulturni program na predvečer
lepe nedelje – pripravlja Kolpingova

družina.
21. 7. lepa nedelja pri Sv. Marjeti in

tudi blagoslov obnovljene fasade na
cerkvi.

19. do 24. 8. bo potekal oratorij –
tokrat že 10. po vrsti.

8. 9. srečanje družin na Prevaljah.
Romanje faranov naj bi bilo skupaj z

Ravnami konec septembra.
Prvo nedeljo v oktobru bo blagoslo-

vitev obnovljenega oltarja sv. Marje-
te. Pripravlja se slovesen kulturno-
duhovni program.

Na sveti večer je predlagana ena
sveta maša in sicer ob 22. uri
(prezasedena župnika, obisk pri pol-
nočni maši ni bil kaj prida velik).

Duhovne vaje za prvoobhajance in
birmance.

OBVESTILA:
Delovati je začela skupina ministran-
tov, kjer je kar nekaj zagnanih učen-
cev in upamo, da se bodo čim prej
uvedli v ministrantsko službo-vodi jih
kaplan Sebastjan.
Sestala se je tudi skupina bralcev beril
in zdaj bo g. Bek ponovno pripravil
seznam bralcev za sobote in nedelje.
Iščemo še nove bralce, da se nam
pridružijo.
Predlog za sveto mašo za bolnike je 6.
julija 2013 ob 16. uri (prva sobota v
juliju).

 Zapisala: Nada Naveršnik
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IZ ŽIVLJENJA CERKVE

Benedikt XVI.Benedikt XVI. -- papež, ki se je zavzemal za ljubezen v resnici papež, ki se je zavzemal za ljubezen v resnici

IZ ŽIVLJENJA CERKVE

Po njegovih besedah je za družbo uso-
dno, če prevladuje kultura brez resni-
ce. Vera pa je luč, ki nam razsvetljuje
pot do resnice.

V zadnjih dneh pontifikata Benedikta
XVI. so po vsem svetu pripravili molit-
ve in bogoslužja za papeža, v hvalež-
nost za njegovo papeževanje. Katoliš-
ka Cerkev v Indiji je pripravila na praz-
nik sedeža apostola Petra zahvalni dan
za njegov pontifikat. Papeža se s hva-
ležnostjo spominjajo tudi v Avstraliji,
kjer se je med drugim srečal z žrtvami
spolnih zlorab s strani duhovnikov.

Papeža Benedikta XVI. se bomo zane-
sljivo spominjali tudi po njegovem izje-
mnem odgovoru in dovzetnosti za tako
žalosten pojav spolne zlorabe mladole-
tnih. Bil je zelo dejaven že kot kardinal
med pontifikatom blaženega Janeza
Pavla II. V svojem pismu Cerkvi na
Irskem leta 2010, na svoji pastirskih
obiskih v Združene države, na Malto, v
Avstralijo in Združeno kraljestvo se je
z žrtvami zlorab srečal in jim pokazal
globoko sočutje. »Posebej pa nam bo
ostala v spominu njegova toplina, nje-
gova svetost in njegova dobrota. Nje-
gove besede bodo ostale v nas kot
jasno znamenje odločenosti Cerkve,
da ustrezno odgovori na zlorabo in
tudi zavaruje nedolžnost naših otrok
in mladih«, je povedal msgr. Sciclu-
na.

Eno zadnjih dejanj odhajajočega
papeža je bila tudi molitev
angelskega čaščenja ali opol-

danski »ave«. Na Trgu sv. Petra so se
zbirali številni romarji, ko je papež
Benedikt XVI. še zadnjič v svojem
pontifikatu nagovoril pred nedeljsko
opoldansko molitvijo. Verniki iz različ-
nih škofij, župnij, združenj in gibanj so
svetega očeta večkrat prekinili z glas-
nim ploskanjem, v očeh več kot 200
tisoč romarjev, ki so do zadnjih kotič-
kov napolnili trg, pa je bilo videti veli-
ko zbranost in tudi solze ganjenosti.
Glasno so vzklikali »viva il papa«.

Po radio.ognjisce.si pripravil

Marko Kocuvan

Vabljeni k prebiranju novic
Radia Ognjišče na spletu

»Koliko različnih naukov smo spoznali
v zadnjih desetletjih, koliko ideoloških
tokov, koliko različnih misli«, je dejal
kardinal Joseph Ratzinger pred začet-
kom konklava 18. aprila 2005, ko je bil
še dekan kardinalskega zbora. Kristja-
ni pa imamo po njegovih besedah dru-
gačno merilo, ki nam ga je podaril
Božji Sin, da bi znali
razločevati med res-
ničnim in lažnim,
med zavajanjem in
resnico .  Čeprav
takrat še ni bil papež,
pa je kardinal Ratz-
ginger nakazal osred-
nje izzive za Cerkev v
prihodnosti.

Napoved Benedikta
XVI., da bo odstopil
je vse, zlasti katoliča-
ne, presenetila in
pretresla. Vendar pa
so prepričani, da se
je skoraj 86-letni
papež, ki mu peša
zdravje, pogumno
odločil. »Mislim, da jih je ta odločitev
in razlog, ki ga je navedel, zelo gani-
la«, je dejal avstralski nadškof Hart.

V teh dneh imamo priložnost spozna-
vati nauk in delovanje bogatih osem
let papeževanja Benedikta XVI. Vse od
začetka svojega pontifikata se je zav-
zemal za ljubezen v resnici. Njegovo
pričevanje je namreč temeljilo na

evangeljski resnici. To potrjuje tudi
njegovo škofovsko geslo: Sodelavci
resnice.

Kaj, ali bolje, kdo pa je resnica za
Benedikta XVI.? »Kristus, ki je resnica,
nas je prijel za roko. Na poti našega
vnetega raziskovanja resnice, se zave-
damo, da nas trdno drži njegova roka.

Ker vemo, da nas
podpira Kristusova
roka, smo svobodni
in varni«, je dejal 21.
decembra lani.

Resnica je torej po
papeževih besedah
poosebljena v Jezusu
Kristusu. Srečanje z
njim pa je, kot je
zapisal v okrožnici
Bog je ljubezen,
temelj krščanstva.
Bolj kot je pristno to
srečanje, bolj smo
poklicani sprejeti tudi
žrtve in preganjanja:
»Kdor je soudeležen

pri Kristusovem poslanstvu, se nujno
sreča tudi s stiskami, nasprotovanji in
trpljenjem, ker se spopade z odporom
in močjo tega sveta.«

Resnice pa ne moremo ločiti od ljubez-
ni, nam neutrudno ponavlja papež.
Ljubezen brez resnice zapade v čus-
tvenost. Postane prazna lupina, ki jo
lahko samovoljno napolnimo, je papež
zapisal v okrožnici Ljubezen v resnici.
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tokrat že 10. po vrsti.

8. 9. srečanje družin na Prevaljah.
Romanje faranov naj bi bilo skupaj z

Ravnami konec septembra.
Prvo nedeljo v oktobru bo blagoslo-

vitev obnovljenega oltarja sv. Marje-
te. Pripravlja se slovesen kulturno-
duhovni program.

Na sveti večer je predlagana ena
sveta maša in sicer ob 22. uri
(prezasedena župnika, obisk pri pol-
nočni maši ni bil kaj prida velik).

Duhovne vaje za prvoobhajance in
birmance.

OBVESTILA:
Delovati je začela skupina ministran-
tov, kjer je kar nekaj zagnanih učen-
cev in upamo, da se bodo čim prej
uvedli v ministrantsko službo-vodi jih
kaplan Sebastjan.
Sestala se je tudi skupina bralcev beril
in zdaj bo g. Bek ponovno pripravil
seznam bralcev za sobote in nedelje.
Iščemo še nove bralce, da se nam
pridružijo.
Predlog za sveto mašo za bolnike je 6.
julija 2013 ob 16. uri (prva sobota v
juliju).

 Zapisala: Nada Naveršnik
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MePZ Rožmarin KOLPINGOVA DRUŽINA

Kot že vsako leto, je mešani pevski
zbor Rožmarin tudi letos priredil občni
zbor za člane zbora. Srečanje je bilo
25. 1. v prostorih župnišča, udeležilo
se ga je 18 od skupno 26 članov.
Po izvolitvi delovnega predsedstva
smo pričeli s poslušanjem posameznih
poročil. Najprej je poročilo o lanskolet-
nem delovanju zbora podal dosedanji
tajnik zbora, Martin Štrekelj. Povedal
je, da smo se udeležili sedmih nasto-
pov. Prepevali smo na občnem zboru
Kulturnega društva Kotlje, na reviji Od
Pliberka do Traberka na Ravnah, v
domu starostnikov v Črnečah
in na Prevaljah, zapeli smo
tudi na Uršlji gori. V
decembru smo imeli svoj
božično-novoletni  koncert,
na katerem smo v goste
povabili vokalni kvintet
Ajda in mladega harmo-
nikarja Nejca Hermana.
Leto smo zaključili s
koncertom v Dobrli vasi v
Avstriji.
Leto 2012 je bilo za mešani pevski
zbor Rožmarin uspešno, saj smo opra-
vil 44 pevskih vaj, kar pomeni več kot
1.760 ur prostovoljnega druženja v
korist župnije in širše skupnosti, zapeli
smo na 9 pogrebnih slovesnostih, peli
smo pri 39 svetih mašah ter se udele-
žili 7 nastopov izven župnije.
V pevskem zboru je vedno odprta pot
za nove člane in vedno znova in znova
jih tudi vabimo. Zato smo še posebej

veseli, da se je preteklo leto naša
zasedba povečala še za dve novi člani-
ci, Bernardo Zorman in Marjano Her-
man. Na dan občnega zbora smo spre-
jeli še mladega basista Andraža Zvo-
narja. Tudi v bodoče si bomo prizade-
vali, da v svoje vrste pridobimo še več
mlajših pevcev  (še posebej veseli bi
bili kakšnega tenorista),  da s tem
zagotovimo rast in kvaliteto zbora.
Sledili sta se finančno poročilo blagaj-
ničark kulturnega društva in našega
zbora.
Po vseh podanih poročilih smo razrešili
prejšnji odbor. Pri tem je predsednik
zbora Milan Štrekelj ostal na svoji fun-
kciji, vlogo tajnice je prevzela Bernar-
da Zorman, blagajniške posle pa Mar-

jana Herman.
Skupaj smo sprejeli sklepe,
da se bomo še naprej z
veseljem družili in vršili naše
pevsko poslanstvo, naše pos-

lušalce razveseljevali z novimi
pesmimi in ustvarili še kaj novega.

Po zaključenem uradnem delu smo se
zabavali z domačim ansamblom Trio
Tris, ki ga sestavljajo Aleš Zorman,
Martin Štrekelj in Rok Nemec.
Seveda ne gre mimo tega, da se ne
zahvalimo tudi vam, dragi bralci Bise-
ra, ki nas poslušate, nas podpirate,
tudi  kritizirate ali pohvalite. Vedno pa
bi si želeli, da o nas dobro mislite ali
govorite. Hvala vam.

Rebeka Glasenčnik

Uspešno letoUspešno leto

13. februarja letos, na pepelnično sre-
do, nas je obiskal novi generalni
sekretar za Kol-
ping Internacional
iz Kölna, dr. Mar-
kus Demele (34).
Po sprejetju te
službe se je odlo-
čil, da bo ena nje-
govih prvih poti
oz. vizitacij v Slo-
venijo, in to prav
v Kotlje.

Z letališča v Celo-
vcu, kjer ga je
pričakal g. Gačnik
Ivan, predsednik
Kolping Slovenija,
ga je odpeljal v
Tinje na kosilo in
na kratko srečanje
z g. Marjanom
Plohlom.

G. Sebastijan,
kaplan in vodstvo
Kolpingove druži-
ne Kotlje smo se tega dne  zbrali pred
sv. mašo v župnišču, kjer smo pričaka-
li gospoda. Pri nas se je zadržal približ-
no dve uri. Marko Kocuvan mu je pre-
ko računalnika pripravil pregledno in
vzorno poročilo o delovanju in delu
naše Kolpingove družine ter o nekate-
rih načrtih. Predstavitev  in pogovori
so potekali v nemškem jeziku. S svo-
jim prihodom in obiskom naše družine

Kolping nam je izkazal visoko čast.

Mladi gospod, diplomirani laiški teolog,
poročen, je poka-
zal vidno zanima-
nje za naše delo
in delovanje. Nje-
gove besede so
bile pohvalne in
spodbudne. Kle-
pet je potekal v
prijetnem in prija-
teljskem vzdušju.
Našli smo veliko
skupnih točk, v
katerih bomo lah-
ko v prihodnje
sodelovali. Nena-
zadnje je bil to
pravzaprav  pravi
namen tega sre-
čanja.

Bila je pepelnična
sreda. Kot gosti-
telji smo imeli
malo možnosti,
da izkažemo prije-

tnemu in prijaznemu gospodu gostol-
jubje v smislu postrežbe. Seveda ni
nihče od nas prekršil postne postave,
pa je bilo kljub temu prijetno vzdušje
in pogovori konstruktivni.

Veronika Kocuvan

Obisk iz NemčijeObisk iz Nemčije
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najtežjih trenutkih. Ob vsem tem
nikoli ni pozabila na vero, ki ji z vsa-
kdanjo molitvijo pomaga še sedaj.
Vedno se zelo razveseli duhovnika in
je za obiske vsem zelo hvaležna.

Iskreno hvala predstavnikom Rdeče-
ga križa Kolje, župnijski Karitas Kot-
lje in ZB Kotlje, ki ste ji prišli voščit.
Hvala tudi vsem ostalim, ki ste jo
obiskali ob njenem jubileju in jo tudi
drugače obiskujete.

Naši mami želimo, da bi še dolgo
ostala tako bistra, čila in predvsem
zdrava.

Janez Gorenšek

Nebeški Oče, celotno deset-
letje se že trudimo, da bi
obnovili cerkev sv. Marje-
te.
Tvoja previdnost in
ljubezen sta nas
vodila, da nam
je uspevalo.
Sedaj pola-
gamo predte
novo delo. Z
iskreno proš-
njo Te prosi-
mo, blagosla-
vljaj 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 spreje-
li 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 reševan-
ju Tvoje hiše. Izlij svoj nebeški bla-
goslov 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 tvojo
dobroto.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen

+ Oče naš, Zdrava Marija, Slava
Očetu

 Avtor: Tomaž Kocuvan
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OB MATERINSKEM DNEVU

Mami ob 90Mami ob 90--letniciletnici

OB MATERINSKEM DNEVU

20. januarja letos je svoj 90-letni jubi-
lej v krogu svojih domačih, sorodni-
kov, sosedov in prijateljev praznovala
naša mama, Neža Gorenšek. Rojena je
bila na majhni kmetiji pri Črnjaku na
Brdinjah. Njena mama Marija je imela
v prvem zakonu tri sinove, po smrti
prvega moža se je drugič poro-
čila z Vinkom Zabelom, in v
tem zakonu so bili še trije
otroci, dve hčeri in sin.
Mama Neža je na pro-
šnjo očeta  prevzela
kmetijo in skrb za
sestro, čeprav je
bila njena velika
želja, da bi šla nap-
rej v šole, saj je bila
odlična učenka.
Poročila se je z Iva-
nom Gorenškom, Okro-
gelnikovim sinom s Preš-
kega vrha. Rodila je štiri
otroke, hčerko in tri sinove.
Sedaj je bica sedmim vnukom
in vnukinji ter prabica dvema
pravnukoma in pravnukinji.

Leta 1975 ji je umrl mož, ki je bil
zaradi posledic vojne (ranjen  v
partizanih), ves čas bolj rahlega zdrav-
ja. Na kmetiji ni mogel opravljati težjih
del, zato je glavno delo opravljala
mama.

Njeno življenje je bilo nenehno delo in
garanje za preživetje družine ter vzdr-
ževanje kmetije. Stalno je bilo treba

kaj obnavljati. Vsa kmečka dela so
opravljali ročno, zato smo morali pri
delu hitro pomagati otroci. Leta trdega
dela so ji pustila posledice, in tako je
sedaj  večinoma v postelji. Srečna je,
da je lahko v svoji hiši, ki je njen dom.

Mamina največja strast so
bile knjige. Čeprav je bila po
napornem delu izmučena in
utrujena, si je vzela čas in
kaj prebrala. Ko je skrb za

kmetijo predala, ji je
ostalo več časa za

branje, zato je
bilo v knjižnici
izposojenih neš-
teto knjig.

Ko so ji odpove-
dale moči, je vzela

v roke igle in volno ter
pletla nogavice in si čas

krajšala tudi z gledanjem
televizije. Sedaj ji je opešal
vid, tako da ne more več brati
ali gledati televizije. Rada
posluša radio, predvsem
Radio ognjišče, tako da je na
tekočem z vsemi dogajanji.
Kljub 90. letom je njen spo-

min zelo bister. Veliko pesmi, ki se jih
je naučila v šoli, še vedno zna na
pamet in jih rada recitira.

Mama je celo življenje živela skromno
in bila zadovoljna s tem, kar je imela.
Življenjski optimizem je nikoli ni zapu-
stil in ta ji je vedno pomagal, tudi v

Vabljeni, da obiščete prenovljeno
spletno stran

www.kotlje.si.

Stran je sedaj še bolj pregledna,
vsebuje več fotografij in ponuja

obširnejšo vsebino.

Tudi aktualno iz življenja!

Vsi predlogi dobrodošli!
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najtežjih trenutkih. Ob vsem tem
nikoli ni pozabila na vero, ki ji z vsa-
kdanjo molitvijo pomaga še sedaj.
Vedno se zelo razveseli duhovnika in
je za obiske vsem zelo hvaležna.

Iskreno hvala predstavnikom Rdeče-
ga križa Kolje, župnijski Karitas Kot-
lje in ZB Kotlje, ki ste ji prišli voščit.
Hvala tudi vsem ostalim, ki ste jo
obiskali ob njenem jubileju in jo tudi
drugače obiskujete.

Naši mami želimo, da bi še dolgo
ostala tako bistra, čila in predvsem
zdrava.

Janez Gorenšek

Nebeški Oče, celotno deset-
letje se že trudimo, da bi
obnovili cerkev sv. Marje-
te.
Tvoja previdnost in
ljubezen sta nas
vodila, da nam
je uspevalo.
Sedaj pola-
gamo predte
novo delo. Z
iskreno proš-
njo Te prosi-
mo, blagosla-
vljaj 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 spreje-
li 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 reševan-
ju Tvoje hiše. Izlij svoj nebeški bla-
goslov 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 tvojo
dobroto.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen

+ Oče naš, Zdrava Marija, Slava
Očetu

 Avtor: Tomaž Kocuvan
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OB MATERINSKEM DNEVU

20. januarja letos je svoj 90-letni jubi-
lej v krogu svojih domačih, sorodni-
kov, sosedov in prijateljev praznovala
naša mama, Neža Gorenšek. Rojena je
bila na majhni kmetiji pri Črnjaku na
Brdinjah. Njena mama Marija je imela
v prvem zakonu tri sinove, po smrti
prvega moža se je drugič poro-
čila z Vinkom Zabelom, in v
tem zakonu so bili še trije
otroci, dve hčeri in sin.
Mama Neža je na pro-
šnjo očeta  prevzela
kmetijo in skrb za
sestro, čeprav je
bila njena velika
želja, da bi šla nap-
rej v šole, saj je bila
odlična učenka.
Poročila se je z Iva-
nom Gorenškom, Okro-
gelnikovim sinom s Preš-
kega vrha. Rodila je štiri
otroke, hčerko in tri sinove.
Sedaj je bica sedmim vnukom
in vnukinji ter prabica dvema
pravnukoma in pravnukinji.

Leta 1975 ji je umrl mož, ki je bil
zaradi posledic vojne (ranjen  v
partizanih), ves čas bolj rahlega zdrav-
ja. Na kmetiji ni mogel opravljati težjih
del, zato je glavno delo opravljala
mama.

Njeno življenje je bilo nenehno delo in
garanje za preživetje družine ter vzdr-
ževanje kmetije. Stalno je bilo treba

kaj obnavljati. Vsa kmečka dela so
opravljali ročno, zato smo morali pri
delu hitro pomagati otroci. Leta trdega
dela so ji pustila posledice, in tako je
sedaj  večinoma v postelji. Srečna je,
da je lahko v svoji hiši, ki je njen dom.

Mamina največja strast so
bile knjige. Čeprav je bila po
napornem delu izmučena in
utrujena, si je vzela čas in
kaj prebrala. Ko je skrb za

kmetijo predala, ji je
ostalo več časa za

branje, zato je
bilo v knjižnici
izposojenih neš-
teto knjig.

Ko so ji odpove-
dale moči, je vzela

v roke igle in volno ter
pletla nogavice in si čas

krajšala tudi z gledanjem
televizije. Sedaj ji je opešal
vid, tako da ne more več brati
ali gledati televizije. Rada
posluša radio, predvsem
Radio ognjišče, tako da je na
tekočem z vsemi dogajanji.
Kljub 90. letom je njen spo-

min zelo bister. Veliko pesmi, ki se jih
je naučila v šoli, še vedno zna na
pamet in jih rada recitira.

Mama je celo življenje živela skromno
in bila zadovoljna s tem, kar je imela.
Življenjski optimizem je nikoli ni zapu-
stil in ta ji je vedno pomagal, tudi v

Vabljeni, da obiščete prenovljeno
spletno stran

www.kotlje.si.

Stran je sedaj še bolj pregledna,
vsebuje več fotografij in ponuja

obširnejšo vsebino.

Tudi aktualno iz življenja!

Vsi predlogi dobrodošli!
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MePZ Rožmarin KOLPINGOVA DRUŽINA

Kot že vsako leto, je mešani pevski
zbor Rožmarin tudi letos priredil občni
zbor za člane zbora. Srečanje je bilo
25. 1. v prostorih župnišča, udeležilo
se ga je 18 od skupno 26 članov.
Po izvolitvi delovnega predsedstva
smo pričeli s poslušanjem posameznih
poročil. Najprej je poročilo o lanskolet-
nem delovanju zbora podal dosedanji
tajnik zbora, Martin Štrekelj. Povedal
je, da smo se udeležili sedmih nasto-
pov. Prepevali smo na občnem zboru
Kulturnega društva Kotlje, na reviji Od
Pliberka do Traberka na Ravnah, v
domu starostnikov v Črnečah
in na Prevaljah, zapeli smo
tudi na Uršlji gori. V
decembru smo imeli svoj
božično-novoletni  koncert,
na katerem smo v goste
povabili vokalni kvintet
Ajda in mladega harmo-
nikarja Nejca Hermana.
Leto smo zaključili s
koncertom v Dobrli vasi v
Avstriji.
Leto 2012 je bilo za mešani pevski
zbor Rožmarin uspešno, saj smo opra-
vil 44 pevskih vaj, kar pomeni več kot
1.760 ur prostovoljnega druženja v
korist župnije in širše skupnosti, zapeli
smo na 9 pogrebnih slovesnostih, peli
smo pri 39 svetih mašah ter se udele-
žili 7 nastopov izven župnije.
V pevskem zboru je vedno odprta pot
za nove člane in vedno znova in znova
jih tudi vabimo. Zato smo še posebej

veseli, da se je preteklo leto naša
zasedba povečala še za dve novi člani-
ci, Bernardo Zorman in Marjano Her-
man. Na dan občnega zbora smo spre-
jeli še mladega basista Andraža Zvo-
narja. Tudi v bodoče si bomo prizade-
vali, da v svoje vrste pridobimo še več
mlajših pevcev  (še posebej veseli bi
bili kakšnega tenorista),  da s tem
zagotovimo rast in kvaliteto zbora.
Sledili sta se finančno poročilo blagaj-
ničark kulturnega društva in našega
zbora.
Po vseh podanih poročilih smo razrešili
prejšnji odbor. Pri tem je predsednik
zbora Milan Štrekelj ostal na svoji fun-
kciji, vlogo tajnice je prevzela Bernar-
da Zorman, blagajniške posle pa Mar-

jana Herman.
Skupaj smo sprejeli sklepe,
da se bomo še naprej z
veseljem družili in vršili naše
pevsko poslanstvo, naše pos-

lušalce razveseljevali z novimi
pesmimi in ustvarili še kaj novega.

Po zaključenem uradnem delu smo se
zabavali z domačim ansamblom Trio
Tris, ki ga sestavljajo Aleš Zorman,
Martin Štrekelj in Rok Nemec.
Seveda ne gre mimo tega, da se ne
zahvalimo tudi vam, dragi bralci Bise-
ra, ki nas poslušate, nas podpirate,
tudi  kritizirate ali pohvalite. Vedno pa
bi si želeli, da o nas dobro mislite ali
govorite. Hvala vam.

Rebeka Glasenčnik

Uspešno letoUspešno leto

13. februarja letos, na pepelnično sre-
do, nas je obiskal novi generalni
sekretar za Kol-
ping Internacional
iz Kölna, dr. Mar-
kus Demele (34).
Po sprejetju te
službe se je odlo-
čil, da bo ena nje-
govih prvih poti
oz. vizitacij v Slo-
venijo, in to prav
v Kotlje.

Z letališča v Celo-
vcu, kjer ga je
pričakal g. Gačnik
Ivan, predsednik
Kolping Slovenija,
ga je odpeljal v
Tinje na kosilo in
na kratko srečanje
z g. Marjanom
Plohlom.

G. Sebastijan,
kaplan in vodstvo
Kolpingove druži-
ne Kotlje smo se tega dne  zbrali pred
sv. mašo v župnišču, kjer smo pričaka-
li gospoda. Pri nas se je zadržal približ-
no dve uri. Marko Kocuvan mu je pre-
ko računalnika pripravil pregledno in
vzorno poročilo o delovanju in delu
naše Kolpingove družine ter o nekate-
rih načrtih. Predstavitev  in pogovori
so potekali v nemškem jeziku. S svo-
jim prihodom in obiskom naše družine

Kolping nam je izkazal visoko čast.

Mladi gospod, diplomirani laiški teolog,
poročen, je poka-
zal vidno zanima-
nje za naše delo
in delovanje. Nje-
gove besede so
bile pohvalne in
spodbudne. Kle-
pet je potekal v
prijetnem in prija-
teljskem vzdušju.
Našli smo veliko
skupnih točk, v
katerih bomo lah-
ko v prihodnje
sodelovali. Nena-
zadnje je bil to
pravzaprav  pravi
namen tega sre-
čanja.

Bila je pepelnična
sreda. Kot gosti-
telji smo imeli
malo možnosti,
da izkažemo prije-

tnemu in prijaznemu gospodu gostol-
jubje v smislu postrežbe. Seveda ni
nihče od nas prekršil postne postave,
pa je bilo kljub temu prijetno vzdušje
in pogovori konstruktivni.

Veronika Kocuvan

Obisk iz NemčijeObisk iz Nemčije
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RAZMIŠLJANJEKOLPINGOVA DRUŽINA

Letno poročilo KD KotljeLetno poročilo KD Kotlje

Delovno leto 2012 naše Kolpingove
družine v Kotljah zaključujemo z dana-
šnjo skupščino. Zato smo dolžni, da
skupaj pregledamo in ocenimo naše
delovanje. Ugotoviti moramo, kaj nam
je uspelo narediti med letom dobrega
in kje bi lahko bili še bolj uspešni.
Osebno sem prepričan, da smo vse
naloge po sprejetem planu dobro
opravili, nekaj prav
uspešno. Žal je naše
delo finančno omeje-
no, zato je zelo
pomembno, da je vse,
kar smo naredili, plod
naše velike vneme in
solidarnosti. Pomem-
bno je, da so nam
pomagali tudi krajani,
ki niso naši člani.
Zavedamo se, kaj je
naše poslanstvo in da
je naš prispevek
pomemben za faro in kraj. Po naši
zaslugi nas danes poznajo kot zelo
dinamično in uspešno  društvo v kraju,
domovini in v večjem delu srednje
Evrope. Ko pridejo vodilni ljudje iz Kol-
ping Internationala preverjat delovan-
je Kolpinga v Sloveniji, vedno obiščejo
tudi Kotlje in ostale koroške družine.
Prepričani smo, da so zadovoljni z
našim delom, ker nam zaželijo uspeš-
no delo tudi v prihodnje. Nam je to
spodbuda, da se še naprej trudimo in
da nam delovna vnema ne pojenja.

Danes, po 17. letih delovanja, postaja-

mo vsi dolgoletni člani vedno bolj sta-
ri, zato bo prihodnost Kolpinga kmalu
domena mladih, ki že sedaj uspešno
delujejo. Zelo dobro je, da je del naših
članov tesno povezano z vaškim oz.
farnim Karitasom, kar je zelo pohval-
no, koristno in smiselno. Dobro je, da
se farani kljub različnim dejavnostim
ne delimo na naše in vaše, kar nas še

bolj povezuje. Vsi
moramo biti vedno
tam, kjer lahko poma-
gamo in služimo tis-
tim, ki nas bodo potre-
bovali.

Že sedaj čutimo, da se
kriza na Koroškem
vedno bolj razrašča in
poglablja, zato bodo
naše naloge vedno
bolj odgovorne in pot-
rebne.

S tem zaključujem svoje misli kot ana-
lizo enoletnega dogajanja v društvu.

Predsednik KD Kotlje
Ludvik Lichteneger

Močnejši od zlaMočnejši od zla

»Očetov nauk je otrokom
kot jutranje sonce in blagor otrokom,

ki imajo skrbne in
Boga boječe starše.

Rasli bodo kakor drevo,
ki prinaša obilen sad

ob potoku Božje milosti.«
 A.M. Slomšek

»Bdite in molite, da ne pridete v skuš-
njavo.«
Prišel je postni čas in bolj kot kadarkoli
v letu razmišljam o nebesih, vstajenju,
grehu in spovedi. Ne morem mimo
tega, da ne bi pomislila na Kristusovo
trpljenje za nas, za naše grehe. Verjet-
no večina pozna film Kristusov pasijon,
kjer je režiser zelo dobro pokazal,
kako se hudič stalno pojavlja in spre-
mlja Jezusa v njegovem trpljenju. In
točno tako je bilo. Da bi
hudič dosegel svoj cilj,
je moral pritegniti na
svojo stran Juda, Hero-
da, Pilata in množico, ki
je zahtevala Barabo.
Uspelo mu je, da je bil
Jezus deležen najbolj
krivične sodbe zgodovi-
ne. Pilata je prisilil, da je
dal Jezusa bičati in tako
pomiril glasno množico,
vojake je nahujskal, da
so nanj stresli vso svojo
jezo, mu naredili krono
iz trnja, množica ga je
ozmerjala, popljuvala in pretepla.
Hudič je dosegel, da je bil Jezus kaz-
novan na najbolj sramoten način, s
smrtjo na križu. Vendar se je na koncu
Kristusova smrt izkazala za največji
hudičev poraz!
Vsi narodi in vse dobe se soočajo s
problemom zla, ki je vezan na hudiča.
Hudič je dokaz za obstoj Boga. V svo-
jih pojavljanjih hudič potrjuje celotno

zgodovino odrešenja. Njegov strah do
Jezusa Kristusa, Marije in do vsega
svetega je viden in resničen. Zlo priha-
ja od hudiča. Redno zlo se pojavlja
takrat, ko nas napadajo skušnjave.
Hudič se največ ukvarja s skušnjava-
mi, saj po njih najbolj uspešno vodi
ljudi v greh in duše v pogubo. Človek
v boju proti zlu ni nikoli sam. Lahko
izbere biti sam. Če pa išče milost, ga
Bog spremlja in mu daje potrebna

sredstva za boj in zmago
nad grehom. Tudi, če mi
vztrajamo v svoji zmoti,
nas bo Jezus čakal do
konca, do zadnjega bo
vztrajal, saj nas želi reši-
ti. Trudi se iztrgati dušo
hudičevim krempljem, ki
jo želijo pognati v pekel.
Vedno je do nas usmil-
jen in nas je pripravljen
sprejeti, če si to želimo!
V pekel nas ne pošilja
Bog, sami gremo, s svo-
jimi lastnimi nogami.
Bog je ustvaril človeka

kot samostojnega in odgovornega,
spoštuje njegovo svobodno voljo. Zato
je človek sam tisti, ki se odpove Kris-
tusu, če do trenutka svoje smrti vztra-
ja v smrtnem grehu ter zavrača Božje
usmiljenje. Jezus Kristus ve, da je pot
zla široka, pot dobrega pa ozka in str-
ma. Pot, ki pelje v nebo, gre vedno
mimo Kalvarije. Nebesa so Božje kral-
jestvo in življenjski cilj kristjana je zas-
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LETO VERE

Postni čas je čas, ko se spominjamo
Jezusovega 40 dnevnega tavanja po
puščavi, kjer ga je ves čas preizkušal
hudič s svojimi zvijačami.

Tako je tudi v današ-
njem času. Zastavimo si,
čemu se bomo odpove-
dali oz. kaj bomo spre-
menili, da bo naše življe-
nje boljše, da se bomo
na ta način še bolj zbli-
žali z njim. Pa nas pri
tem še vedno ovira tisoč
stvari, tisoč skušnjav. Če
se našega posta ne loti-
mo trdno prepričani,
odločeni, da nam to
uspe, je vse zaman. Seveda ta svoj
post preko molitve darujemo tudi za
druge. Ravno to smo se odločili mi
mladi. Ker zaradi določenih okoliščin ni
sv. maše, smo križev pot obhajali
sami, z našimi starši. V petek smo se
zbrali v cerkvi ter podoživeli posebno
pripravljen križev pot, ki se je navezo-

val predvsem na nas mlade in na naš
odnos z našimi starši, da bi jih lažje
razumeli, zakaj so včasih »sitni, napor-

ni, živčni«, in jim s tem
tudi blažili njihov svet
starševstva. Ko smo obšli
vse postaje in razmislili o
vsem, o čemer so nas
nagovarjale postaje, smo
skupaj zmolili še večerne
molitve – večernice. S
polnim srcem notranjega
miru in veselja smo zak-
ljučili naš križev pot. Za
konec pa bi rad dodal ta
stavek. "Da bi dobili
nekaj, česar nismo

nikoli imeli, moramo storiti nekaj,
kar nikoli nismo. Ko nam Bog da
nekaj, česar ne moremo razumeti,
nas ne kaznuje, temveč nam
odpre roke za sprejem nekaj bolj-
šega. Bog ne bo nikoli pustil,
da vas Božja milost ne bo varo-
vala."

Martin Štrekelj

LETO VERE

Darujem svoje molitve za drugeDarujem svoje molitve za druge

Dobro vprašanje ... Vera je dar, ki ti
ga da Bog. Potem pa se sam odločiš
ali ga boš sprejel ali ne. Priznati
moram, da nekaj časa tudi jaz nisem,
na nek način, sprejela vere v Boga v
popolni obliki. Imela sem tiste dvome
ali obstaja Bog - Jezus ali ne. Večkrat
sem ga zatajila v družbi prijateljev in s
tem dokazala, da nimam
popolne vere v Boga in v
vse, kar je On naredil
dobrega za nas. Sem pač
mislila, da je to 'lari fari'.
Tudi verouk mi je bil kar
nekaj, ker sem mislila, da
nam pač nekaj razlagajo,
kar je dejansko naredil
človek, ne pa Bog. V glav-
nem ni imelo nekega
pomen zame. Važno mi je
bilo samo to, da naredim
birmo, pa je to to. K maši
nisem rada hodila. Vsako nedeljo, ko
je prišla mama v sobo in mi rekla:
»Punca, vstat je treba pa k maši«, je
bilo samo ... »Ooooo, pa ne že spet ta
maša.« Vstala sem z veliko muko in
komaj čakala, da bo konec maše.

Čez čas sem spoznala, da vse to pač
ni tako slabo, da je pav 'fajn' včasih iti
k maši, se Jezusu zahvaliti, ga kaj pro-
siti, tudi če so to le malenkosti. Takrat
se je v meni začelo nekaj spreminjati.
Z velikim veseljem sem hodila k verou-
ku, tam sodelovala in včasih tudi kaj
pametnega odnesla. Ob nedeljah sem

vstala z nasmeškom in odšla v cerkev,
kjer sem se vedno zahvalila Bogu za
družino in ga še vnaprej prosila blago-
slova. Vedno sem ga pred kakšnim
testom ali spraševanjem prosila, naj
mi pomaga, in res mi je pomagal. Dal
mi je samozavesti, poguma in moči,
da sem vse opravila kot je treba. Eno-

stavno ne moreš živeti
brez vere, ker je to edino,
kar potrebuješ, da v živ-
ljenju napreduješ. Če
veruješ in imaš rad Boga,
ti ne bo nikoli nič hudega,
saj te bo Bog spremljal
skozi življenje in ti poma-
gal! Vedno boš dvomil v
Boga, dokler te ne bo
postavil pred preizkušnjo,
ki je seveda ne boš mogel
rešiti brez njegove pomo-
či! Zato veruj v Boga!

Preko dela v župniji se mi zdi, da se
vedno bolj zavedam, kako pomembna
je vera. Zdaj kot animatorka, ko na
nek način pri sv. maši, na duhovnih
vajah, oratoriju in drugih aktivnostih
otroke spodbujam k veri. Zelo sem
vesela, da lahko otrokom preko sebe
pokažem in povem, kako je to
pomembno. Vse, kar se dogaja v žup-
niji, mi daje na nek način veselje, pod-
poro pri težavah, navdušenje ter izku-
šnje, saj delo z otroki ni lahko.

Damjana Kolman

Kaj mi pomeni vera?Kaj mi pomeni vera?

ZAKAJ VERUJEMO LE V ENEGA BOGA? V le enega Boga verujemo, ker
po pričevanju Svetega Pisma obstaja le en Bog in tudi po zakonih
logike lahko obstaja le eden.
Če bi obstajala dva boga, bi bil en bog meja drugemu; noben od obeh ne bi bil
neskončen, nobeden popoln; potem noben od obeh ne bi bil Bog. Temeljno
Izraelovo izkustvo Boga je: “Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod
edini!” (5 Mz 6, 4). Preroki vedno znova pozivajo ljudi, naj opustijo lažne
bogove in se spreobrnejo k enemu Bogu: “Zakaj jaz sem Bog in nobeden
drug” (Iz 45, 22).

Youcat - katekizem katoliške Cerkve za mlade, Slomškova založba 2011
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žali z njim. Pa nas pri
tem še vedno ovira tisoč
stvari, tisoč skušnjav. Če
se našega posta ne loti-
mo trdno prepričani,
odločeni, da nam to
uspe, je vse zaman. Seveda ta svoj
post preko molitve darujemo tudi za
druge. Ravno to smo se odločili mi
mladi. Ker zaradi določenih okoliščin ni
sv. maše, smo križev pot obhajali
sami, z našimi starši. V petek smo se
zbrali v cerkvi ter podoživeli posebno
pripravljen križev pot, ki se je navezo-

val predvsem na nas mlade in na naš
odnos z našimi starši, da bi jih lažje
razumeli, zakaj so včasih »sitni, napor-

ni, živčni«, in jim s tem
tudi blažili njihov svet
starševstva. Ko smo obšli
vse postaje in razmislili o
vsem, o čemer so nas
nagovarjale postaje, smo
skupaj zmolili še večerne
molitve – večernice. S
polnim srcem notranjega
miru in veselja smo zak-
ljučili naš križev pot. Za
konec pa bi rad dodal ta
stavek. "Da bi dobili
nekaj, česar nismo

nikoli imeli, moramo storiti nekaj,
kar nikoli nismo. Ko nam Bog da
nekaj, česar ne moremo razumeti,
nas ne kaznuje, temveč nam
odpre roke za sprejem nekaj bolj-
šega. Bog ne bo nikoli pustil,
da vas Božja milost ne bo varo-
vala."

Martin Štrekelj

LETO VERE

Darujem svoje molitve za drugeDarujem svoje molitve za druge

Dobro vprašanje ... Vera je dar, ki ti
ga da Bog. Potem pa se sam odločiš
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tem dokazala, da nimam
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vse, kar je On naredil
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nekaj, ker sem mislila, da
nam pač nekaj razlagajo,
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komaj čakala, da bo konec maše.

Čez čas sem spoznala, da vse to pač
ni tako slabo, da je pav 'fajn' včasih iti
k maši, se Jezusu zahvaliti, ga kaj pro-
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Boga, dokler te ne bo
postavil pred preizkušnjo,
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ZAKAJ VERUJEMO LE V ENEGA BOGA? V le enega Boga verujemo, ker
po pričevanju Svetega Pisma obstaja le en Bog in tudi po zakonih
logike lahko obstaja le eden.
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moramo biti vedno
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točno tako je bilo. Da bi
hudič dosegel svoj cilj,
je moral pritegniti na
svojo stran Juda, Hero-
da, Pilata in množico, ki
je zahtevala Barabo.
Uspelo mu je, da je bil
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ozmerjala, popljuvala in pretepla.
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novan na najbolj sramoten način, s
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problemom zla, ki je vezan na hudiča.
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Jezusa Kristusa, Marije in do vsega
svetega je viden in resničen. Zlo priha-
ja od hudiča. Redno zlo se pojavlja
takrat, ko nas napadajo skušnjave.
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nad grehom. Tudi, če mi
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jo želijo pognati v pekel.
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mo z duhovi, verjamemo v napovedi o
koncu sveta. Namesto da bi se izročili
Križanemu in Mariji, se zavarujemo z
nekimi čudnimi amuleti. Obupani smo
in ranljivi in se zaradi tega prepušča-
mo čemerkoli. Predvsem pomembna
je ranljivost mladih ljudi, ki se v svojih
stiskah obračajo na spiritizem. Tako
npr, poskusijo dvigajočo mizico, avto-
matsko pisanje, razne magične table,
... Papež Janez Pavel II., ki velja za
enega izmed največjih papežev naše-
ga časa, je
takoj po izvoli-
tvi, ko se je
pojavil na bal-
konu na Trgu
svetega Petra,
ves svet pova-
bil za Kristu-
som: »Ne boj-
te se, odprite
vrata Kristu-
su.« Utopična
skušnjava mir-
nega in udob-
nega življenja
nam vpliva strah pred Jezusom, ki nas
vabi, da bi vzeli nase svoj križ. Ni živ-
ljenja brez trpljenja, samote in smrti.
Ni življenja brez križa. Vsak človek v
življenju izkusi križe in trpljenje. Jezus
nas le preprosto vabi, da bi vzeli nase
svoj križ in ga nosili skupaj z njim in
tako spremenili smrt v življenje. Dobra
in koristna ponudba, ki pa jo mi zavra-
čamo. Kadar križ darujemo Gospodu,
postane »lahko breme«, ki prinaša mir
in vodi v nebesa. Kadar trpljenje osmi-

slimo, lahko postane razlog veselja. Če
pa se križ nosi z jezo, postane veliko
težji. Če se zaradi tega začnemo upira-
ti Bogu, postane križ razlog pogube.
Če trpljenja ne osmislimo, ga je nes-
miselno nositi, saj smo ustvarjeni za
radost, ne pa za trpljenje. Brez trpljen-
ja ni vstajenja.
Kako se torej lahko obranimo zla? Če
se ogibamo greha, se ogibamo tudi
nevidnega sovražnika, hudiča in smo
pred njim varni. V naših stiskah nismo

sami, če se
bomo trudili
varovati se
pred zlom,
imamo vso
podporo Boga,
Marije in ange-
lov. Jezus nam
je rešitev
pokazal v moli-
tvi, ki je naj-
močnejše oro-
žje in v postu.
Najmočnejša
molitev je Oče

naš, kjer izrecno prosimo, da nas Bog
varuje pred skušnjavami v boju proti
hudiču. Ne smemo pozabiti tudi na
spoved, ki je polna milosti, milost pa
je glavna obramba pred zlom in gre-
hom. Tudi apostol nam pokaže pot:
»Ne daj se premagati hudemu, tem-
več premagaj hudo z dobrim« (Rm 12,
21; Mt 13, 29). Brez Božje pomoči
ostanemo nemočni.
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lužiti nebesa. Če se duša reši, smo bili
uspešni. Vse pa je odvisno od naše
izbire. Sveti Duh nam je vedno pripra-
vljen pomagati.
Hudič pri uresničevanju svojih načrtov
ne gleda na sredstva. Njegova največ-
ja želja je človeka zapeljati v greh. On
je Skušnjavec, ki išče naše šibke toč-
ke. Uspešno uporablja človeške izume
znanosti in tehnike, poslužuje se sred-
stev javnega obveščanja idr. Ljudje pa
ne znamo več prepoznati zla, greha ne
prepoznamo več za greh. Zaspimo, kot
apostoli na vrtu Getsemani, skušnjava
pa je vedno v pripravljenosti. Hudič se
najbolj zavzema za to, da bi ljudje
mislili samo na zemeljske stvari, boga-
stvo, materialne stvari, zabavo, užitek,
zunanjo lepoto, ... Vse se predstavlja
pod pretvezo potrebe, svobode in ose-
bnega užitka. Sam človek odloča o
tem, kaj je greh in kaj ni. Satanovo
kraljestvo je kraljestvo prevare, ki je
popolno nasprotje Božjemu kraljestvu
Resnice, ki osvobaja. Težava je v tem,
da hudič vedno da tisto, kar obljubi,
seveda v zameno za dušo! Kaj koristi
človeku pridobiti ves svet, če pa izgubi
dušo!? Hudič nas skuša zvabiti v svoje
kraljestvo. Uporablja vsa mogoča
sredstva in z vztrajnimi skušnjavami in
nadlogami želi pogubiti človekovo
dušo. Trudi se z vsemi mogočimi zvija-
čami. Namesto življenja ponuja smrt,
namesto veselja obup, namesto dob-
rega zlo, namesto ljubezni sovraštvo,
namesto čistosti perverznost, namesto
nebes pekel. Hudič se bo najbolj spra-
vljal na najbolj svete stvari, kot so

družina, ljubezen in spolnost. Eden
izmed največjih hudičevih uspehov je
zakon, ki dovoli splav v marsikateri
državi (tudi Sloveniji).
Biti kristjan pomeni hoditi za Kristu-
som. »Kdor ne sprejme svojega križa
in ne hodi za menoj, ni mene vre-
den« (Mt 10, 38). Vsak dosežek je
odvisen od našega truda, ki ga vloži-
mo. Nihče ni rekel, da bo pot lahka,
bilo nam je obljubljeno le, da je smi-
selno in da se izplača. Zaradi tega
moramo biti zelo previdni s tistimi, ki
ponujajo bližnjice. To je hudičeva uka-
na, ki vodi v greh. Npr. vedeževalci,
horoskopi, za katere mislimo, da so
tako neškodljivi, okultizem, klicanje
rajnih oz. duhov kot rečejo, saj misli-
mo, da nam bo to pomagalo preživeti
izgubo naših bližnjih, razne sekte, ki
ponujajo različne stvari, zapestnice in
verižice, ki naj bi nas varovale in pri-
našale srečo, ... Zapuščamo Boga in
se prepuščamo malikom. Maliki so sad
prepričanja, da lahko živimo brez
Boga. Nočemo verovati nevidnemu
svetu, obstoju Boga, nebes, pekla in
vic, obstoju hudiča, angelov, ne verja-
memo v obstoj nesmrtne duše in pos-
lednje sodbe. Zlahka pa verjamemo v
neke energije, kozmična bitja, ... Priv-
lačijo nas ljudje, ki berejo misli, vidijo
v prihodnost, zanimajo nas ljudje, ki
se pogovarjajo s pokojnimi, ... Names-
to da bi za nasvet vprašali duhovnika,
gremo k vedeževalcu, namesto da bi
živeli zakramentalno življenje in molili,
obhajamo neke čudne obrede, izgo-
varjamo neke formule in se pogovarja-
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