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

Frančišek Černe
Ivan Brec
Rok Navodnik

zakonskih jubilantov župnij Kotlje,
Strojna in Ravne;

25. junij, torek – ob 12.00 sv. maša
za domovino na Uršlji gori in sre-
čanje Kolpingovih družin;

12. julij, petek – ob 18.00 sv. maša
pri sv. Mohorju in Fortunatu;

14. julija, nedelja –  LEPA NEDELJA
pri SV. MOHORJU IN FORTUNATU,
ob 9.00 procesija in sv. maša;

18. 19. 20. julij, četrtek, petek,
sobota – ob 17.00 tri dnevnica
pred LEPO NEDELJO, molitev pred
Najsvetejšim in sv. maša;

20. julij, sobota - odprtje razstave
in kulturni predvečer pred lepo
nedeljo (predstavitev Dar za dar);

21. julij, nedelja – LEPA NEDELJA
pri SV. MARJETI,  ob 10.00 sv.
maša s procesijo in blagoslovom
obnovljene fasade.

OBNOVA FASADE

Manjka še 13% vseh potrebnih
sredstev. Trenutni dolg znaša še
5.110 €. Blagoslov fasade in zahval-
na sveta maša bo na letošnjo
lepo nedeljo, 21. julija.

15. junij, sobota – ob 18.00 kon-
cert župnijskih pevskih zborov pri
sv. Petru na Kronski gori;

16. junij, nedelja – ob 9.00 zahval-
na sv. maša ob zaključku verouč-
nega leta 2012/13, podelitev spri-
čeval, župnijski piknik za vse žup-
ljane;

22. junij, sobota – dekanijsko peš
romanje na Gruberjev vrh, ob
8.30 odhod izpred Malgajevega
spomenika na Dobrijah, ob 12.00
skupna molitev pri kapeli na Gru-
berjevem vrhu;

23. junij, nedelja – ob 11.00 sv.
maša pri sv. Mohorju in Fortuna-
tu; ob 16.00 v župnijski cerkvi na
Ravnah zahvalna slovesnost
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Kristusova ljubezen napolnjuje naša srca in
nas žene v evangelizacijo.

On nas danes tako kot takrat pošilja v svet,
da bi oznanjali njegov evangelij vsem ljudstvom zemlje.

Jezus Kristus po svoji ljubezni priteguje k sebi vse ljudi.
V vseh časih kliče Cerkev in

ji izroča nalogo oznanjevati evangelij.

Zato je tudi danes potrebno
bolj prepričano cerkveno prizadevanje za novo evangelizacijo,

da bi (1) znova odkrili radost verovanja in
(2) našli navdušenje za posredovanje vere.
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Stopamo v mesec junij, v mesec maš-
niških posvečenj, ko še posebej razmi-
šljamo o tem, kdo je duhovnik in ko
posebej molimo za nove duhovniške
poklice in za tiste, ki so že stopili na to
pot, da bi ohranili stanovitnost.

Objavili so članek z rezultati neke
raziskave o koncentracijskem tabo-
rišču Dachau. Eno od vprašanj
preživelim zapornikom se
je glasilo: Kdo je sredi tis-
tega pekla ostal najdlje v
stanju uravnovešenosti,
kdo je najdlje ohranil
občutek lastne identitete?
Odgovor je bil enoglasen
in vedno enak: katoliški
duhovniki. Katoliški
duhovniki so uspeli
ohraniti lastno uravno-
vešenost, ker so se zave-
dali svoje poklicanosti.
Imeli so svojo vrednostno
lestvico. Popolnoma so bili
predani svojemu idealu.
Zavedali so se svojega
posebnega poslanstva. Sredi
zemeljskega pekla so prina-
šali svoje pričevanje o Jezusu
Kristusu.

Živimo v nestalnem svetu.
Spremenljivost obstaja v dru-
žini, službi, šolah in drugih
ustanovah. A duhovnik naj bi bil vedno
vzor stabilnosti in zrelosti, vzor popol-
ne privrženosti svojemu apostolatu.
Sekularizacija, gnosticizem in ateizem
vedno bolj manjšajo prostor svetega.

Ljudje so žrtve velike življenjske tes-
nobe ter niso zmožni rešiti temeljnih
problemov duhovnega, družinskega in
družbenega življenja. Splošno razširje-

na kultura je prežeta s sistematič-
nim dvomom in sumničavostjo do
vsega, kar je povezano z vero,
razumom, religijo. Na Boga se

spušča težka tišina in pogosto
prihaja do konflikta med

Bogom in človekom. Člo-
vek postaja stvarnik dob-

rega in zla ter egoistič-
no usmerja pozornost
na samega sebe. V
takšnih razmerah pos-

taneta življenje in poslans-
tvo duhovnika odločilnega

pomena in nujno potrebna.
Bolj je odrinjen na rob, bolj
je pomemben; bolj se ga
obravnava kot nekaj zastare-
lega, bolj je aktualen.

Duhovniki moramo svetu
oznanjati večno Kristusovo
sporočilo. Ne nižati sporočila
na raven ljudi, ampak ljudi
dvigniti k sporočilu – vesele-
mu sporočilu.

V naši nadškofiji bo v
duhovnika na Petrovo v
Mariboru posvečen en
kandidat. Bogu hvala

zanj. Spominjajmo se ga v naših molit-
vah, da bo pogumno začel delo delivca
Božjih skrivnosti in vztrajal do konca. 

 Sebastijan Valentan

DUHOVNA MISEL IZ NAŠE ŽUPNIJE

Kot vrsto let doslej, smo tudi letos pra-
znovali god sv. Florijana, zavetnika
gasilcev. Ta lepi dogodek se odvija vse
od osamosvojitve naše države Sloveni-
je, kajti v prejšnjem režimu tega ni
bilo. Takrat ni bil dovoljen unifor-
miranim osebam vstop
v cerkev. Glede tega
je sedaj dosti lepše,
škoda le, da so se
medtem poslabšale
gospodarske razmere …

V soboto, 4. maja, se je
ves dan nekaj dogajalo.
Dopoldan je potekal
gasilski pohod, že 53. po
vrsti, ki se ga udeležilo
zelo veliko ljudi. Med
tem sta dva člana
PGD Kotlje na poko-
pališču prižigala sve-
če na grobovih vseh
pokojnih hotuljskih
gasilcev in gasilk.
Najlepši in pomem-
ben del dneva pa je bila
večerna sv. maša, ki se je darovala za
vse pokojne gasilce. Maše se je udele-
žilo veliko število uniformiranih gasil-
cev in gasilk. Prišli so tudi iz sosednje-
ga PGD Ravne na Koroškem. Ker smo
v Marijinem mesecu maju, se vsak dan
opravljajo šmarnične pobožnosti.
Besedilo za letošnje šmarnično branje
je napisal igralec Gregor Čušin o minis-
trantu Petru, kar je za otroke zelo
zanimivo. Prav tako poteka tudi devet-
dnevnica za birmance. Bilo je zares

lepo bogoslužje, ki ga je daro-
val naš župnijski upravitelj, g.
dekan z Raven. Med sv. mašo je pre-
peval pevski zbor Rožmarin pod vods-
tvom ge. Irene in polepšal dogajanje.

Pri darovanju za cerkvene potrebe
smo šli okrog lepo obnovljene-

ga oltarja sv. Florijana
v stranski kapeli naše
župnijske cerkve. Po
končani sv. maši so nas

vse gasilci povabili v
gasilski dom na ''šnite'' in
kozarec rujnega. Ob pri-
jetnem druženju z gasilci
in gosti je čas kar prehit-
ro minil. Tako smo poča-
stili spomin na sv. Flori-
jana, ki je kot mučenec
daroval svoje mlado
življenje za vero v
Kristusa.

Meni osebno prazno-
vanje sv. Florijana še

posebej veliko pomeni,
morda zaradi tega, ker se moja

rojstna domačija imenuje pri Florijanu.
Spomin mi sega v otroštvo, ko smo se
s starši pri večerni molitvi vedno pripo-
ročali med drugimi svetniki tudi k sv.
Florijanu, da bi nas obvaroval
''časnega in večnega ognja''. Upamo,
da se bo to lepo praznovanje nadalje-
valo tudi v bodoče.

Ivanka Ivartnik
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teh molitev ne bi nikoli uspe-
lo. Sv. Marjeta je bdela nad
nami Kotuljci.

Tomaž Kocuvan

Delali in naredili smo nekaj dobrega –
zase, za širšo skupnost, za cerkev in
za ohranjanje naše kulturne dediščine.
Vključili smo se v projekt šivanja voš-
čilnic.

Nekega dne pred leti mi je sin, ki je bil
takrat ministrant začel razlagati o voš-
čilnicah in me vprašal, če jih lahko
prinese domov, da jih bova
šivala. Povedal mi je, da bo
denar od prodaje voščilnic name-
njen za obnovo oltarjev. Spomnim
se njegovega nasmeha in iskrivih oči,
ko je prinesel domov prvi kup naluk-
njanih voščilnic. Lotila sva se
šivanja, ki pa ni bilo tako
enostavno, kot se je sprva
zdelo. Potrebno je bilo veliko vaje,
preden si dobil »grif.«  Kmalu se je
šivanju pridružila tudi babica. Kar
tekmovali smo in kasneje se je
izkazalo, da jih je prav ona
zašila največ, tako dobro ji je
šlo od rok. Ob misli, da lahko vsaj
malo pomagamo, smo občutili vedno
večje zadovoljstvo. Po vseh teh
letih šivanja in prodaje voščil-
nic menim, da je bila ideja
zelo dobra, enkratna in čudo-
vita in, da se je splačalo. Vsa pohvala
pobudnikom tega projekta, da so si
upali speljati tako veliko akcijo. Hvala
Bogu, ki nam je ves čas stal ob strani.

Danes smo lahko vsi pono-
sni, kajti v majhni vasici
pod Uršljo goro stoji prelepa
obnovljena cerkev, ki sije od
zunaj in od znotraj v vsej svoji lepoti.

Irena Šturbaj

DAR za DAR DAR za DAR

tudi lepe kapelice med našimi polji,
zato tudi tako bogata oprema v svetiš-
čih, zato tudi … Jezus pravi, da bo
»vsakemu povrnil po njegovih
delih« (Raz 2,23).

S tem vedenjem pomirjen in srečen
vedno znova stopam v naše svetišče,
ki smo ga s trdim, složnim delom reši-
li. Hvaležno zrem v podobo zavetnice
in tabernakelj, kjer biva živi Bog med
nami. Molim, da bo sčasoma vsakemu
župljanu dano to tudi razumeti. Vem
pa tudi, da naša župnija na pomoči
potrebne ni nikoli pozabila. Bog daj,
da bi tako ostalo in bi vedno
bili ljudje, ki jim je mar.

Marko Kocuvan

Čudovito! Splačalo se je potruditi! Več
takšnih ljudi bi rabili, ki bi kaj takega
naredili. Več takšnega dela bi moralo
biti. Sv. Marjeta je čudovita! Prekras-
na. Nimam besed. Resnično se je spla-
čalo tako zelo truditi. Same pohvale

lahko izrečem in samo
občudujem to Božje delo.

Katica Galinec

Zazrem se sv. Marjeti v oči ... Spet je
tam na oltarju in tiho zre na nas.
Ampak ni nepremična, v njenem obra-
zu se mi spet prikaže preteklost. Vidim
župnika iz neke župnije, ki na koncu
sv. maše vidno ganjen reče: »Nimam
besed!« Spet drugi: »To je ta pravo!

To je resnična vzpodbuda tudi našim
mladim, da se prebudijo in stopijo sku-
paj. Vzemite si mlade iz Koroške za
vzgled. Naredite nekaj. Oltarji vas
čakajo!« Drugi pater pravi: »Podprimo
delo Hotuljcev. Prišli so po pomoč s
tako plemenitim delom. Nič ne prosijo,
samo voščilnice nam želijo podariti.
Zakaj jih ne bi vzeli in pokazali, da
Cerkev zna pomagati drug drugemu.«
Upokojeni župnik pravi: »Kmalu bom
obhajal svojo zlato mašo. Takšne
'neumnosti' še nisem doživel. Ne
morem se načuditi, da vam je uspelo.
Ne morem verjeti. Obljubim, da bom
molil za vas in vas nikoli pozabil.«
Zamejski župnik je potožil: »To je pra-
va Slovenska povezanost. Tega Avs-
trijci ne znamo več. Moramo držati
skupaj, moramo ohraniti naše Sloven-
ske korenine. Če nas danes mladina iz
Slovenije ni navdihnila, potem ne vem
kaj nas bo. Čestitamo za vaš pogum!«

Predrami me zvonec za začetek sv.
maše ... Sv. Marjeta mi je iz svojih oči
spet sporočila nekaj neizrekljivega.
Toliko različnih župnikov smo spoznali,
toliko komplimentov in vzpodbud smo
bili deležni. To je lahko potrditev, da
je to delo bilo v Božjem načrtu. Samo
s človeško idejo in delom nikoli ne bi
uspelo. Nad nami je vel Božji blagos-
lov. To so izprosile neskončne, tihe
molitve vseh hotuljcev, ki so molili v ta
namen. Naj še kdo reče, da tiha, iskre-
na molitev nima ogromne moči. To je
živ dokaz! Čudež! Hvala vsem vam, ki
ste toliko premolili. Hvala vam, brez

Se nadaljuje ...
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teh molitev ne bi nikoli uspe-
lo. Sv. Marjeta je bdela nad
nami Kotuljci.

Tomaž Kocuvan

Delali in naredili smo nekaj dobrega –
zase, za širšo skupnost, za cerkev in
za ohranjanje naše kulturne dediščine.
Vključili smo se v projekt šivanja voš-
čilnic.

Nekega dne pred leti mi je sin, ki je bil
takrat ministrant začel razlagati o voš-
čilnicah in me vprašal, če jih lahko
prinese domov, da jih bova
šivala. Povedal mi je, da bo
denar od prodaje voščilnic name-
njen za obnovo oltarjev. Spomnim
se njegovega nasmeha in iskrivih oči,
ko je prinesel domov prvi kup naluk-
njanih voščilnic. Lotila sva se
šivanja, ki pa ni bilo tako
enostavno, kot se je sprva
zdelo. Potrebno je bilo veliko vaje,
preden si dobil »grif.«  Kmalu se je
šivanju pridružila tudi babica. Kar
tekmovali smo in kasneje se je
izkazalo, da jih je prav ona
zašila največ, tako dobro ji je
šlo od rok. Ob misli, da lahko vsaj
malo pomagamo, smo občutili vedno
večje zadovoljstvo. Po vseh teh
letih šivanja in prodaje voščil-
nic menim, da je bila ideja
zelo dobra, enkratna in čudo-
vita in, da se je splačalo. Vsa pohvala
pobudnikom tega projekta, da so si
upali speljati tako veliko akcijo. Hvala
Bogu, ki nam je ves čas stal ob strani.

Danes smo lahko vsi pono-
sni, kajti v majhni vasici
pod Uršljo goro stoji prelepa
obnovljena cerkev, ki sije od
zunaj in od znotraj v vsej svoji lepoti.

Irena Šturbaj

DAR za DAR DAR za DAR

tudi lepe kapelice med našimi polji,
zato tudi tako bogata oprema v svetiš-
čih, zato tudi … Jezus pravi, da bo
»vsakemu povrnil po njegovih
delih« (Raz 2,23).

S tem vedenjem pomirjen in srečen
vedno znova stopam v naše svetišče,
ki smo ga s trdim, složnim delom reši-
li. Hvaležno zrem v podobo zavetnice
in tabernakelj, kjer biva živi Bog med
nami. Molim, da bo sčasoma vsakemu
župljanu dano to tudi razumeti. Vem
pa tudi, da naša župnija na pomoči
potrebne ni nikoli pozabila. Bog daj,
da bi tako ostalo in bi vedno
bili ljudje, ki jim je mar.

Marko Kocuvan

Čudovito! Splačalo se je potruditi! Več
takšnih ljudi bi rabili, ki bi kaj takega
naredili. Več takšnega dela bi moralo
biti. Sv. Marjeta je čudovita! Prekras-
na. Nimam besed. Resnično se je spla-
čalo tako zelo truditi. Same pohvale

lahko izrečem in samo
občudujem to Božje delo.

Katica Galinec

Zazrem se sv. Marjeti v oči ... Spet je
tam na oltarju in tiho zre na nas.
Ampak ni nepremična, v njenem obra-
zu se mi spet prikaže preteklost. Vidim
župnika iz neke župnije, ki na koncu
sv. maše vidno ganjen reče: »Nimam
besed!« Spet drugi: »To je ta pravo!

To je resnična vzpodbuda tudi našim
mladim, da se prebudijo in stopijo sku-
paj. Vzemite si mlade iz Koroške za
vzgled. Naredite nekaj. Oltarji vas
čakajo!« Drugi pater pravi: »Podprimo
delo Hotuljcev. Prišli so po pomoč s
tako plemenitim delom. Nič ne prosijo,
samo voščilnice nam želijo podariti.
Zakaj jih ne bi vzeli in pokazali, da
Cerkev zna pomagati drug drugemu.«
Upokojeni župnik pravi: »Kmalu bom
obhajal svojo zlato mašo. Takšne
'neumnosti' še nisem doživel. Ne
morem se načuditi, da vam je uspelo.
Ne morem verjeti. Obljubim, da bom
molil za vas in vas nikoli pozabil.«
Zamejski župnik je potožil: »To je pra-
va Slovenska povezanost. Tega Avs-
trijci ne znamo več. Moramo držati
skupaj, moramo ohraniti naše Sloven-
ske korenine. Če nas danes mladina iz
Slovenije ni navdihnila, potem ne vem
kaj nas bo. Čestitamo za vaš pogum!«

Predrami me zvonec za začetek sv.
maše ... Sv. Marjeta mi je iz svojih oči
spet sporočila nekaj neizrekljivega.
Toliko različnih župnikov smo spoznali,
toliko komplimentov in vzpodbud smo
bili deležni. To je lahko potrditev, da
je to delo bilo v Božjem načrtu. Samo
s človeško idejo in delom nikoli ne bi
uspelo. Nad nami je vel Božji blagos-
lov. To so izprosile neskončne, tihe
molitve vseh hotuljcev, ki so molili v ta
namen. Naj še kdo reče, da tiha, iskre-
na molitev nima ogromne moči. To je
živ dokaz! Čudež! Hvala vsem vam, ki
ste toliko premolili. Hvala vam, brez

Se nadaljuje ...
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Stopamo v mesec junij, v mesec maš-
niških posvečenj, ko še posebej razmi-
šljamo o tem, kdo je duhovnik in ko
posebej molimo za nove duhovniške
poklice in za tiste, ki so že stopili na to
pot, da bi ohranili stanovitnost.

Objavili so članek z rezultati neke
raziskave o koncentracijskem tabo-
rišču Dachau. Eno od vprašanj
preživelim zapornikom se
je glasilo: Kdo je sredi tis-
tega pekla ostal najdlje v
stanju uravnovešenosti,
kdo je najdlje ohranil
občutek lastne identitete?
Odgovor je bil enoglasen
in vedno enak: katoliški
duhovniki. Katoliški
duhovniki so uspeli
ohraniti lastno uravno-
vešenost, ker so se zave-
dali svoje poklicanosti.
Imeli so svojo vrednostno
lestvico. Popolnoma so bili
predani svojemu idealu.
Zavedali so se svojega
posebnega poslanstva. Sredi
zemeljskega pekla so prina-
šali svoje pričevanje o Jezusu
Kristusu.

Živimo v nestalnem svetu.
Spremenljivost obstaja v dru-
žini, službi, šolah in drugih
ustanovah. A duhovnik naj bi bil vedno
vzor stabilnosti in zrelosti, vzor popol-
ne privrženosti svojemu apostolatu.
Sekularizacija, gnosticizem in ateizem
vedno bolj manjšajo prostor svetega.

Ljudje so žrtve velike življenjske tes-
nobe ter niso zmožni rešiti temeljnih
problemov duhovnega, družinskega in
družbenega življenja. Splošno razširje-

na kultura je prežeta s sistematič-
nim dvomom in sumničavostjo do
vsega, kar je povezano z vero,
razumom, religijo. Na Boga se

spušča težka tišina in pogosto
prihaja do konflikta med

Bogom in človekom. Člo-
vek postaja stvarnik dob-

rega in zla ter egoistič-
no usmerja pozornost
na samega sebe. V
takšnih razmerah pos-

taneta življenje in poslans-
tvo duhovnika odločilnega

pomena in nujno potrebna.
Bolj je odrinjen na rob, bolj
je pomemben; bolj se ga
obravnava kot nekaj zastare-
lega, bolj je aktualen.

Duhovniki moramo svetu
oznanjati večno Kristusovo
sporočilo. Ne nižati sporočila
na raven ljudi, ampak ljudi
dvigniti k sporočilu – vesele-
mu sporočilu.

V naši nadškofiji bo v
duhovnika na Petrovo v
Mariboru posvečen en
kandidat. Bogu hvala

zanj. Spominjajmo se ga v naših molit-
vah, da bo pogumno začel delo delivca
Božjih skrivnosti in vztrajal do konca. 

 Sebastijan Valentan

DUHOVNA MISEL IZ NAŠE ŽUPNIJE

Kot vrsto let doslej, smo tudi letos pra-
znovali god sv. Florijana, zavetnika
gasilcev. Ta lepi dogodek se odvija vse
od osamosvojitve naše države Sloveni-
je, kajti v prejšnjem režimu tega ni
bilo. Takrat ni bil dovoljen unifor-
miranim osebam vstop
v cerkev. Glede tega
je sedaj dosti lepše,
škoda le, da so se
medtem poslabšale
gospodarske razmere …

V soboto, 4. maja, se je
ves dan nekaj dogajalo.
Dopoldan je potekal
gasilski pohod, že 53. po
vrsti, ki se ga udeležilo
zelo veliko ljudi. Med
tem sta dva člana
PGD Kotlje na poko-
pališču prižigala sve-
če na grobovih vseh
pokojnih hotuljskih
gasilcev in gasilk.
Najlepši in pomem-
ben del dneva pa je bila
večerna sv. maša, ki se je darovala za
vse pokojne gasilce. Maše se je udele-
žilo veliko število uniformiranih gasil-
cev in gasilk. Prišli so tudi iz sosednje-
ga PGD Ravne na Koroškem. Ker smo
v Marijinem mesecu maju, se vsak dan
opravljajo šmarnične pobožnosti.
Besedilo za letošnje šmarnično branje
je napisal igralec Gregor Čušin o minis-
trantu Petru, kar je za otroke zelo
zanimivo. Prav tako poteka tudi devet-
dnevnica za birmance. Bilo je zares

lepo bogoslužje, ki ga je daro-
val naš župnijski upravitelj, g.
dekan z Raven. Med sv. mašo je pre-
peval pevski zbor Rožmarin pod vods-
tvom ge. Irene in polepšal dogajanje.

Pri darovanju za cerkvene potrebe
smo šli okrog lepo obnovljene-

ga oltarja sv. Florijana
v stranski kapeli naše
župnijske cerkve. Po
končani sv. maši so nas

vse gasilci povabili v
gasilski dom na ''šnite'' in
kozarec rujnega. Ob pri-
jetnem druženju z gasilci
in gosti je čas kar prehit-
ro minil. Tako smo poča-
stili spomin na sv. Flori-
jana, ki je kot mučenec
daroval svoje mlado
življenje za vero v
Kristusa.

Meni osebno prazno-
vanje sv. Florijana še

posebej veliko pomeni,
morda zaradi tega, ker se moja

rojstna domačija imenuje pri Florijanu.
Spomin mi sega v otroštvo, ko smo se
s starši pri večerni molitvi vedno pripo-
ročali med drugimi svetniki tudi k sv.
Florijanu, da bi nas obvaroval
''časnega in večnega ognja''. Upamo,
da se bo to lepo praznovanje nadalje-
valo tudi v bodoče.

Ivanka Ivartnik
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»Skrbno poslušanje Božjega nauka
nam predivo za stenj preskrbuje,
pobožna molitev pa olja naliva, da

nam luč vere čvrsto gori in je nobe-
den vihar ne ugasí.«

 A.M. Slomšek

Sveta birma v KotljahSveta birma v Kotljah

V nedeljo, 12.5.2013, smo imeli v Kot-
ljah velik dan. Triindvajset mladih je
prejelo zakrament sv. birme.

Kljub malce mrkemu vremenu in pre-
redkim sončnim žarkom je bilo zelo
svečano. Dekleta v kratkih krilcih in
visokih petah ter fantje v elegantnih
oblekah s kravatami so bili na trenutke
simpatično nerodni v
oblačilih, ki jih niso
vajeni. Tudi rahla
trema je začinila
dogajanje že pred začetkom.

Obred je vodil g. birmovalec,
kanonik Jože Goličnik s soma-
ševanjem župnijskega upravi-
telja g. Alojza Beka. Nad celot-
nim potekom je skrbno bdela
katehistinja Sonja Mlakar Kreft.

Birmovalec se je z birmanci srečal
že tri dni pred svečanim dogodkom,
na skušnji. Z njimi je sproščeno pokle-
petal in ugotovil, da je njihovo versko
znanje bogato. Med nedeljsko sv.
mašo in obredom sv. birme je tudi
farane, zbrane v tokrat premajhni cer-
kvi, večkrat nagovoril. Pohvalil je naša
prizadevanja za obnovo notranjosti in
zunanjosti cerkve in nas povabil k akti-
vnemu sodelovanju tudi v bodoče.

Pri obredu smo z branjem beril, pro-
šenj, uvodov in zahval sodelovali tudi
birmanci, botri in starši. Program je bil
skrbno pripravljen. Katehistinja Sonja
je s skoraj neopaznim prikimavanjem

v obred vpletala posamezne nastopa-
joče in vse je bilo videti zelo spontano.
Na koru so odlično zapeli tudi naši
pevci.

Na koncu so se birmanci zahvalili
sedanjemu župniku g. Alojzu Beku,
bivšemu župniku Marjanu Plohlu, ani-
matorjem in še posebej katehistinji
Sonji za njen trud in potrpljenje v vseh

devetih letih verouka.

Po pogostitvi, ki smo
jo starši birmancev
s prijazno pomočjo
gospe Katice prip-
ravili v župnišču,

smo se polni notranje-
ga veselja poslovili in z družinami

nadaljevali praznovanje po svoje.

So dnevi, ki nam ostanejo v spominu
do konca dni. Ta nedelja gotovo spada
mednje.

predstavnica staršev

veroučencev v ŽPS

Kristina Grabner

Sadovi zakramenta sv. birmeSadovi zakramenta sv. birme

Birma je zakrament, pri kate-
rem prejmemo darove Svetega
Duha: dar umnosti, dar vednosti,

dar modrosti, dar moči, dar sveta,
dar pobožnosti in dar strahu božje-

ga. Na sv. birmo smo se pripravljali
devet let. Pri obredu sem se zavedal,
da gre za nekaj zelo pomembnega,
zato sem zbrano poslušal vso sv.
mašo.

Nekateri birmanci gredo k birmi le
zaradi daril in denarja, potem jih v
cerkev ni več. Ampak sam k birmi
nisem šel zaradi denarja ali
daril. Po birmi bom postal ani-
mator in poskušal mlade usmerja-
ti v pravo smer, kot so mene kate-
hetinja, župnik in animatorji.

Včasih, ko si mislim, da ne more biti
slabše, zmolim Oče naš ali Zdrava
Marijo in takoj se počutim bolje. Vem,
da mi nekdo vedno stoji ob strani,
čeprav ga ne vidim, ne slišim, lahko pa
ga čutim v srcu. Vera mi daje pogum,
da premagam vse težave in probleme.

Za marsikoga cerkev, verouk in vera
po birmi ne obstajajo več. Zame se

tukaj pot šele začenja.

Julijan Gorenšek

J: Draga katehistinja Sonja.
K: Sedaj smo opravili ves uradni del, ki

si ga tako skrbno pripravila, sedaj si
pa na vrsti ti.

J: Devet let si nas spremljala, nas uči-
la, se z nami veselila ...

K: Tudi jezila si se ... No, mi smo te
jezili ... Šele potem si se jezila ti ...

J: Dobro vemo, da nam nisi bila le
učiteljica, temveč si nas s skrbjo in
ljubeznijo spremljala, se z nami
veselila in nas vedno imela rada. Še
kot male otroke, ko še nismo znali
pisati, pa tudi sedaj, ko smo že več-
ji otroci, pa nismo hoteli pisati.

K: Pustila si pečat v naših življenjih. Po
tebi nismo le spoznavali Boga,
ampak tudi videli, kako z Njim žive-
ti, kako vso to versko teorijo spravi-
ti v vsakdan in se resnično truditi za
vse to, kar si nas učila.

J: Dala si nam krščanski pogled na
življenje, vedno si nas sprejemala z
odprtimi rokami in ob tebi smo se
vedno počutili dobrodošli.

K: Tudi, ko si se jezila na nas.
J: Pokazala si nam, da se ne trudimo

za učitelje in katehete, ampak da se
trudimo za nas. Saj je naše življen-

Zahvala katehetomZahvala katehetom
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darovanje vodita do ponosa in sreče,
ki ju zdaj čutimo vsi farani. Božja dob-

rota in hvaležnost sta
neizmerni!

Ernest Kocuvan

Slika Križanega se je spustila in konč-
no smo lahko zagledali našo Marjeto v
vsem njenem sijaju. Tisti trenutek je
bil … Ne morem opisati … Čudovit ...
Ko sem jo zagledala, sem se lahko
samo nasmehnila, preplavili so me
čudoviti občutki. Prešinile so me misli,
da nam je res uspelo! Po 11 letih dela,
šivanja voščilnic in trde volje nam je
vendarle uspelo! Prenovili smo oltarje,
prinesli smo še več svetlobe v našo
cerkev. Tudi na obrazih drugih sem
lahko videla, da so zadovoljni, da
vedo, kaj smo vsi skupaj ustvarili. Prav
vsak je nekaj prispeval za to, da smo
vztrajali teh 11 let, pa naj bo to denar-
na podpora, njihov prosti čas ali moli-
tev. Vsi skupaj smo to naredili in
ponosni moramo biti, pokazali smo, da
če stopimo skupaj, lahko doseže-
mo ogromno, veliko več,
kot si včasih mislimo!

Nina Ošep

V vseh teh letih zavzetega, nesebične-
ga dela, ko je pred našimi očmi vidno
rasla lepša podoba tako ljubega nam
svetišča, sem se nehote tudi spraše-
val: »Je takšno 'bogastvo' res potreb-
no? Kako bodo na to reagirali tisti bolj

odmaknjeni, jih ne bo vsa ta
'nepotrebna' lepota samo odvrnila?«

Poznam vsa dejstva. Vem, da je na
glavnem oltarju 'zgolj' 50 g zlata, kar
ne znese niti desetine vseh stroškov
obnove. Vem, da je glavni strošek
predstavljala rekonstrukcija manjkajo-
čih delov in utrjevanje popolnoma pre-
perelih delov oltarjev. Pa vendar, kljub
vsemu zapisanemu, koliko ljudi je
dejansko slišalo ta dejstva? Zlato pač
najbolj izstopa, pa čeprav so to samo
prosojni zlati lističi.

Tedaj mi pride na misel Jezusov citat
iz Svetega Pisma: »Uboge imate nam-
reč vedno med seboj, mene pa nimate
vedno.« (Jn 12,8). Gre za dogodek, ko
Jezus gostuje v Lazarjevi hiši. To je
tisti Lazar, ki ga je Jezus obudil od
mrtvih. Jezus sedi pri mizi, Marta stre-
že, trdo dela. Njena sestra Marija pa
vzame najdragocenejše olje, se usede
k Jezusovim nogam, mu umije noge z
dišečim oljem ter obriše z lasmi. Neka-
teri zbrani se zgražajo: »Ne bi bilo
bolje olje prodati in denar dati reve-
žem?« Jezus odgovori z zgoraj nave-
denim stavkom.

Jezusove besede skušam prenesti v
današnji čas. Reveže imamo stalno
med seboj, jim lahko pomagamo vsak
trenutek dneva. Bogoslužni prostor,
kjer molimo in častimo Boga, pa ima-
mo možnost obnoviti samo enkrat na
generacijo ali dve. Naši predniki so
Bogu na čast vedno darovali najlepše
in največ, kar so imeli. Zato imamo po
svetu tako veličastna svetišča, zato

cerkev, prepričana, da je njena nova
obleka tudi odsev vere in zaupanja, ki
ju premorete tukajšnji farani.

Anita Valentar

Na letošnjo Veliko noč je naša
cerkev v celoti zasijala v končani
obnovi. Posebej veličasten je bil
pogled na obnovljeni glavni oltar z
osrednjim likom - kipom Sv. Marjete,
ki se vsa blešči in sije. Če se spomni-
mo enajst let nazaj, kakšna je bila
naša cerkev takrat in kakšna je sedaj,
je sedaj skoraj ne bi prepoznali, tako
je sedaj lepa in imenitna. In to je
uspelo mladim, ki so bili dovolj drzni in
verjeli v uspeh, da je to mogoče dose-
či. Neverjetno in vendar jim je uspelo.

Ob vseh teh bleščečih oltarjih pa se mi
poraja drugo vprašanje. Vera nas uči
skromnosti, svetniki so večinoma živeli
v uboštvu, premoženje so razdali rev-
nim. Sedaj jih oblačimo v zlato, kar
nikakor ni v skladu s poslanstvom cer-
kve. Prav je, da za cerkev skrbimo, jo
obnavljamo in ohranjamo, saj je tudi
to del naše kulturne dediščine, vendar
mislim, da "bahavost" v cerkev ne
sodi, posebej v teh časih, ko toliko
ljudi živi v pomanjkanju in revščini ter
trkajo na vrata Karitas in drugih dob-
rodelnih organizacij. Morda bi se kipi
na oltarjih prav tako dobro počutili
manj zlati in v naravnih barvah.

Največjo zahvalo in priznanje za celot-
no obnovo cerkve zasluži družina
Kocuvan s Tomažem na čelu, ki je

nosila glavno breme in bila gonilna sila
vsega dela. Poleg volje in moči za delo
je potrebno imeti še nekaj - močno
vero, da se to zmore naredi-
ti, in to so dokazali. HVALA.

Janez Gorenšek

Že od malega, ko sem zaslišal zvon pri
zakristiji, me je vleklo nekam naprej,
nekam proti nečemu večjemu. Tako je
bilo tudi vsa ta leta, ko smo rezali,
šivali, lepili in oznanjali. Z našim delom
smo premagovali male korake, ampak
velike za naše občestvo in seveda za
našega Gospoda, tam v lepem taber-
naklju pod sv. Marjeto, ki je zasijala
ob tistem prelepem glasu Velikonočne-
ga zvona. Zvon je zapel in kot bi slišal
reči Gospoda: »Uspelo vam je, doka-
zali ste, da zmorete premikati gore, če
imate cilj pred sabo in ga želite dose-
či.« Mi smo ta cilj dosegli in lahko smo

ponosni na prehojeno pot, ki
je obrodila obilen sad.

Izidor Jamnik

Vigilija, Kristusova vrnitev, predstavlja
zmago dobrote nad zlom, rasti nad
propadom, ljubezni nad sovraštvom.
Danes sem neizmerno vesel, da sem
del župnije, ki je Kristusu zares prislu-
hnila in začela aktivno izvrševati Nje-
govo naročilo.

V teh letih sem v toliko dogodkih
temeljito spoznal, kako lahko samo
tiha požrtvovalnost in velikodušno
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darovanje vodita do ponosa in sreče,
ki ju zdaj čutimo vsi farani. Božja dob-

rota in hvaležnost sta
neizmerni!

Ernest Kocuvan

Slika Križanega se je spustila in konč-
no smo lahko zagledali našo Marjeto v
vsem njenem sijaju. Tisti trenutek je
bil … Ne morem opisati … Čudovit ...
Ko sem jo zagledala, sem se lahko
samo nasmehnila, preplavili so me
čudoviti občutki. Prešinile so me misli,
da nam je res uspelo! Po 11 letih dela,
šivanja voščilnic in trde volje nam je
vendarle uspelo! Prenovili smo oltarje,
prinesli smo še več svetlobe v našo
cerkev. Tudi na obrazih drugih sem
lahko videla, da so zadovoljni, da
vedo, kaj smo vsi skupaj ustvarili. Prav
vsak je nekaj prispeval za to, da smo
vztrajali teh 11 let, pa naj bo to denar-
na podpora, njihov prosti čas ali moli-
tev. Vsi skupaj smo to naredili in
ponosni moramo biti, pokazali smo, da
če stopimo skupaj, lahko doseže-
mo ogromno, veliko več,
kot si včasih mislimo!

Nina Ošep

V vseh teh letih zavzetega, nesebične-
ga dela, ko je pred našimi očmi vidno
rasla lepša podoba tako ljubega nam
svetišča, sem se nehote tudi spraše-
val: »Je takšno 'bogastvo' res potreb-
no? Kako bodo na to reagirali tisti bolj

odmaknjeni, jih ne bo vsa ta
'nepotrebna' lepota samo odvrnila?«

Poznam vsa dejstva. Vem, da je na
glavnem oltarju 'zgolj' 50 g zlata, kar
ne znese niti desetine vseh stroškov
obnove. Vem, da je glavni strošek
predstavljala rekonstrukcija manjkajo-
čih delov in utrjevanje popolnoma pre-
perelih delov oltarjev. Pa vendar, kljub
vsemu zapisanemu, koliko ljudi je
dejansko slišalo ta dejstva? Zlato pač
najbolj izstopa, pa čeprav so to samo
prosojni zlati lističi.

Tedaj mi pride na misel Jezusov citat
iz Svetega Pisma: »Uboge imate nam-
reč vedno med seboj, mene pa nimate
vedno.« (Jn 12,8). Gre za dogodek, ko
Jezus gostuje v Lazarjevi hiši. To je
tisti Lazar, ki ga je Jezus obudil od
mrtvih. Jezus sedi pri mizi, Marta stre-
že, trdo dela. Njena sestra Marija pa
vzame najdragocenejše olje, se usede
k Jezusovim nogam, mu umije noge z
dišečim oljem ter obriše z lasmi. Neka-
teri zbrani se zgražajo: »Ne bi bilo
bolje olje prodati in denar dati reve-
žem?« Jezus odgovori z zgoraj nave-
denim stavkom.

Jezusove besede skušam prenesti v
današnji čas. Reveže imamo stalno
med seboj, jim lahko pomagamo vsak
trenutek dneva. Bogoslužni prostor,
kjer molimo in častimo Boga, pa ima-
mo možnost obnoviti samo enkrat na
generacijo ali dve. Naši predniki so
Bogu na čast vedno darovali najlepše
in največ, kar so imeli. Zato imamo po
svetu tako veličastna svetišča, zato

cerkev, prepričana, da je njena nova
obleka tudi odsev vere in zaupanja, ki
ju premorete tukajšnji farani.

Anita Valentar

Na letošnjo Veliko noč je naša
cerkev v celoti zasijala v končani
obnovi. Posebej veličasten je bil
pogled na obnovljeni glavni oltar z
osrednjim likom - kipom Sv. Marjete,
ki se vsa blešči in sije. Če se spomni-
mo enajst let nazaj, kakšna je bila
naša cerkev takrat in kakšna je sedaj,
je sedaj skoraj ne bi prepoznali, tako
je sedaj lepa in imenitna. In to je
uspelo mladim, ki so bili dovolj drzni in
verjeli v uspeh, da je to mogoče dose-
či. Neverjetno in vendar jim je uspelo.

Ob vseh teh bleščečih oltarjih pa se mi
poraja drugo vprašanje. Vera nas uči
skromnosti, svetniki so večinoma živeli
v uboštvu, premoženje so razdali rev-
nim. Sedaj jih oblačimo v zlato, kar
nikakor ni v skladu s poslanstvom cer-
kve. Prav je, da za cerkev skrbimo, jo
obnavljamo in ohranjamo, saj je tudi
to del naše kulturne dediščine, vendar
mislim, da "bahavost" v cerkev ne
sodi, posebej v teh časih, ko toliko
ljudi živi v pomanjkanju in revščini ter
trkajo na vrata Karitas in drugih dob-
rodelnih organizacij. Morda bi se kipi
na oltarjih prav tako dobro počutili
manj zlati in v naravnih barvah.

Največjo zahvalo in priznanje za celot-
no obnovo cerkve zasluži družina
Kocuvan s Tomažem na čelu, ki je

nosila glavno breme in bila gonilna sila
vsega dela. Poleg volje in moči za delo
je potrebno imeti še nekaj - močno
vero, da se to zmore naredi-
ti, in to so dokazali. HVALA.

Janez Gorenšek

Že od malega, ko sem zaslišal zvon pri
zakristiji, me je vleklo nekam naprej,
nekam proti nečemu večjemu. Tako je
bilo tudi vsa ta leta, ko smo rezali,
šivali, lepili in oznanjali. Z našim delom
smo premagovali male korake, ampak
velike za naše občestvo in seveda za
našega Gospoda, tam v lepem taber-
naklju pod sv. Marjeto, ki je zasijala
ob tistem prelepem glasu Velikonočne-
ga zvona. Zvon je zapel in kot bi slišal
reči Gospoda: »Uspelo vam je, doka-
zali ste, da zmorete premikati gore, če
imate cilj pred sabo in ga želite dose-
či.« Mi smo ta cilj dosegli in lahko smo

ponosni na prehojeno pot, ki
je obrodila obilen sad.

Izidor Jamnik

Vigilija, Kristusova vrnitev, predstavlja
zmago dobrote nad zlom, rasti nad
propadom, ljubezni nad sovraštvom.
Danes sem neizmerno vesel, da sem
del župnije, ki je Kristusu zares prislu-
hnila in začela aktivno izvrševati Nje-
govo naročilo.

V teh letih sem v toliko dogodkih
temeljito spoznal, kako lahko samo
tiha požrtvovalnost in velikodušno
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»Skrbno poslušanje Božjega nauka
nam predivo za stenj preskrbuje,
pobožna molitev pa olja naliva, da

nam luč vere čvrsto gori in je nobe-
den vihar ne ugasí.«

 A.M. Slomšek

Sveta birma v KotljahSveta birma v Kotljah

V nedeljo, 12.5.2013, smo imeli v Kot-
ljah velik dan. Triindvajset mladih je
prejelo zakrament sv. birme.

Kljub malce mrkemu vremenu in pre-
redkim sončnim žarkom je bilo zelo
svečano. Dekleta v kratkih krilcih in
visokih petah ter fantje v elegantnih
oblekah s kravatami so bili na trenutke
simpatično nerodni v
oblačilih, ki jih niso
vajeni. Tudi rahla
trema je začinila
dogajanje že pred začetkom.

Obred je vodil g. birmovalec,
kanonik Jože Goličnik s soma-
ševanjem župnijskega upravi-
telja g. Alojza Beka. Nad celot-
nim potekom je skrbno bdela
katehistinja Sonja Mlakar Kreft.

Birmovalec se je z birmanci srečal
že tri dni pred svečanim dogodkom,
na skušnji. Z njimi je sproščeno pokle-
petal in ugotovil, da je njihovo versko
znanje bogato. Med nedeljsko sv.
mašo in obredom sv. birme je tudi
farane, zbrane v tokrat premajhni cer-
kvi, večkrat nagovoril. Pohvalil je naša
prizadevanja za obnovo notranjosti in
zunanjosti cerkve in nas povabil k akti-
vnemu sodelovanju tudi v bodoče.

Pri obredu smo z branjem beril, pro-
šenj, uvodov in zahval sodelovali tudi
birmanci, botri in starši. Program je bil
skrbno pripravljen. Katehistinja Sonja
je s skoraj neopaznim prikimavanjem

v obred vpletala posamezne nastopa-
joče in vse je bilo videti zelo spontano.
Na koru so odlično zapeli tudi naši
pevci.

Na koncu so se birmanci zahvalili
sedanjemu župniku g. Alojzu Beku,
bivšemu župniku Marjanu Plohlu, ani-
matorjem in še posebej katehistinji
Sonji za njen trud in potrpljenje v vseh

devetih letih verouka.

Po pogostitvi, ki smo
jo starši birmancev
s prijazno pomočjo
gospe Katice prip-
ravili v župnišču,

smo se polni notranje-
ga veselja poslovili in z družinami

nadaljevali praznovanje po svoje.

So dnevi, ki nam ostanejo v spominu
do konca dni. Ta nedelja gotovo spada
mednje.

predstavnica staršev

veroučencev v ŽPS

Kristina Grabner

Sadovi zakramenta sv. birmeSadovi zakramenta sv. birme

Birma je zakrament, pri kate-
rem prejmemo darove Svetega
Duha: dar umnosti, dar vednosti,

dar modrosti, dar moči, dar sveta,
dar pobožnosti in dar strahu božje-

ga. Na sv. birmo smo se pripravljali
devet let. Pri obredu sem se zavedal,
da gre za nekaj zelo pomembnega,
zato sem zbrano poslušal vso sv.
mašo.

Nekateri birmanci gredo k birmi le
zaradi daril in denarja, potem jih v
cerkev ni več. Ampak sam k birmi
nisem šel zaradi denarja ali
daril. Po birmi bom postal ani-
mator in poskušal mlade usmerja-
ti v pravo smer, kot so mene kate-
hetinja, župnik in animatorji.

Včasih, ko si mislim, da ne more biti
slabše, zmolim Oče naš ali Zdrava
Marijo in takoj se počutim bolje. Vem,
da mi nekdo vedno stoji ob strani,
čeprav ga ne vidim, ne slišim, lahko pa
ga čutim v srcu. Vera mi daje pogum,
da premagam vse težave in probleme.

Za marsikoga cerkev, verouk in vera
po birmi ne obstajajo več. Zame se

tukaj pot šele začenja.

Julijan Gorenšek

J: Draga katehistinja Sonja.
K: Sedaj smo opravili ves uradni del, ki

si ga tako skrbno pripravila, sedaj si
pa na vrsti ti.

J: Devet let si nas spremljala, nas uči-
la, se z nami veselila ...

K: Tudi jezila si se ... No, mi smo te
jezili ... Šele potem si se jezila ti ...

J: Dobro vemo, da nam nisi bila le
učiteljica, temveč si nas s skrbjo in
ljubeznijo spremljala, se z nami
veselila in nas vedno imela rada. Še
kot male otroke, ko še nismo znali
pisati, pa tudi sedaj, ko smo že več-
ji otroci, pa nismo hoteli pisati.

K: Pustila si pečat v naših življenjih. Po
tebi nismo le spoznavali Boga,
ampak tudi videli, kako z Njim žive-
ti, kako vso to versko teorijo spravi-
ti v vsakdan in se resnično truditi za
vse to, kar si nas učila.

J: Dala si nam krščanski pogled na
življenje, vedno si nas sprejemala z
odprtimi rokami in ob tebi smo se
vedno počutili dobrodošli.

K: Tudi, ko si se jezila na nas.
J: Pokazala si nam, da se ne trudimo

za učitelje in katehete, ampak da se
trudimo za nas. Saj je naše življen-

Zahvala katehetomZahvala katehetom
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je. Sami se moramo potruditi, da bomo resnično srečni, zadovoljni, pošteni ...
K: Predvsem pa, da bodo srečni in zadovoljni ljudje okoli nas. In to si s svojim

materinskim čutom in zgledom živela in se predala na nas. Čeprav se tega še
ne zavedamo v celoti, nam bo to kasneje v življenju zelo koristilo.

J: Želimo ti, da boš še naprej, ne samo učila o veri, ampak z lastnim življenjem
pričevala in tako veroučence vodila k Božji besedi.

K: Upam, da te ne bodo jezili, tako kot
smo te mi, če te pa bodo, pa se spom-
ni na nas, da ti je kljub težkim trenut-
kom uspelo. Da stojimo sedaj tukaj
pred Jezusom in pred teboj, da smo ti
iz srca hvaležni, da te imamo radi in da
razumemo, kaj vse si storila za nas.
Četudi si se verjetno marsikdaj počuti-
la samo in razočarano.

J: Ti si nam pokazala, da se splača trudi-
ti, zato se tudi ti trudi še naprej.

K: Mi pa ti bomo pomagali. Saj za to si
nas vzgajala, kaj ne?

J: Naj bo ta zahvala tebi, draga Sonja, g.
župniku Marjanu, sedanjemu g. župni-
ku Slavku in vsem animatorjem, iskre-
na! Iz srca vam hvala, ker ste se za
nas tako zelo trudili, da bi dobili širši
pogled na življenje, da bi znali živeti po
Božji besedi in Kristusovem nauku.

K: Bili ste nam prijatelji in veseli smo, da
smo lahko z vami in preko vas črpali
Božjo dobroto. Upamo, da bomo prija-
telji še v prihodnje, eni celo kot anima-
torji, kar se že zelo veselimo.

J: Sprejmite velik objem od vseh nas, naj
vam ogreje srce! ... in še dolgo odzva-
nja v vas. Hvala vam za vse. Vsi vaši
birmanci.

V imenu birmancev
Katarina Štrekelj in Julijan Gorenšek

MOLITEV ZA OBNOVO CERKVEMOLITEV ZA OBNOVO CERKVE
Nebeški Oče, celotno desetletje 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
iskreno prošnjo Te prosimo, blagos-
lavljaj naš trud in delo, da bomo
lahko obnovili še zunanjost Tvoje
cerkve.
Pogumno, z zaupanjem v Tvojo
pomoč, smo se lotili obnove propa-
dajoče fasade. Odpri naša srca, da
bomo to sprejeli kot nekaj edinstve-
nega in da bomo začutili, da je pot-
rebna 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

 Avtor: Tomaž Kocuvan

NAŠA ŽUPNIJANAŠI BIRMANCI

Mati in otrokMati in otrok

Minil je mesec maj. Mesec šmarnic,
eden tistih mesecev, ki dajejo posebno
žlahtnost Materi božji. Njeni oltarji so
dehteli, bili so ozaljšani in Mati vseh
mater je zrla z njih dol na nas. Kdor je
hotel, se je znašel in NAŠEL pred
Njenim obličjem …

Toliko lepega se je doga-
jalo v majniku pri nas:
celodnevno češčenje,
šmarnice, devetdnevni-
ca, birmanci, prvoob-
hajanci … tudi če ne bi
hotela, me je spomin
odnesel v tista šolska
leta … vsak dan sem
bila pri šmarnicah,
potem pri Vrtnicah v
juniju … vsak dan po
pouku sem se pokloni-
la pred Marijinim oltar-
jem (takrat so bile
cerkve še odprte) in
prosila, prosila … in se
zahvaljevala za preje-
to … S to prakso sem nadaljevala tudi
kasneje v srednji šoli, v višji in visoki
… tako me je učila mama in jaz sem jo
ubogala. Vedno se je obrestovalo.

Tudi sama sem MATI. Nisem jih 'samo'
nosila in rodila. Bila sem mati treh
veroučencev, mati treh ministrantov,
birmancev, mati skavta in skavtskega
voditelja, sem mati aktivnega člana
misijonske skupine Pridi, ki misijonari
po Evropi in se karitativno udejstvuje

ne le v Sloveniji, temveč tudi v tujini
(Albanija, …). Sem mati treh animator-
jev in treh pridobljenih deklet, anima-
tork, ki sem jim ali jim še bom tašča.
Sem mati in tašča aktivnih članov

zakonske skupine … vse življenje
poslušam njihove pripovedi,

načrte in spremljam njiho-
vo delo s teh področij iz
prve roke. Naučila sem
se jim PRISLUHNITI, jih
SLIŠATI in veliko sem
se od njih NAUČILA.
Otroci hodijo svojo pot
in starši jih moramo
znati usmerjati po pravi
…

V naši župniji imamo
veliko MLADIH. Med
njimi so IZŠOLANI in
SPOSOBNI animatorji.
Ko stopajo birmanci na
pot življenja, se zelo
radi zgledujejo po svo-
jih starejših vrstnikih.

Takoj najdejo kontakt, radi se pogo-
varjajo, družijo, vse opazijo, vse vidijo
in sledijo. Če imajo dober zgled, če
imajo ponudbo, se jih dotakne in nikoli
se ne ve, kdaj bo seme obrodilo sad.
Imamo DOBRE animatorje, ki v svoje
vrste sprejmejo vsakogar. A ni boljše,
da se družijo v duhovno bogatem oko-
lju, kakor pa na cesti? Imamo ODLIČ-
NE animatorje, s karizmo, ker svojih
'talentov niso zakopali ', ki obvladajo
delo z mladimi, ki jih znajo pritegniti …
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ORATORIJ DAR za DAR

Zbrani vtisi ob skorajšnjem zaključku projektaZbrani vtisi ob skorajšnjem zaključku projekta
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i bod
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Otroci, lepo vabljeni tudi letos, ko
obhajamo okroglo obletnico oratorija.

Povabi zraven še koga!
Čakata nas Narnija in Aslan.

Notranjost župnijske cerkve smo
obnovili s pomočjo skromnih, a lepih
voščilnic. Kot zadnja je tudi sveta Mar-
jeta zasluženo zasijala. Kot bi želela
dati prednost vsem ostalim svetnikom
v cerkvi. V mnogih faranih je ta trenu-
tek pustil neizbrisen pečat. Zbrali smo
nekaj utrinkov, ki jih bomo objavljali v
naslednjih številkah Bisera - do mese-
ca oktobra.
Ti meseci bodo tudi posebej slovesni
in jih bodo zaznamovali številni dogod-
ki. S tem se bomo skušali na blagoslov
zadnjega oltarja tudi notranje pripravi-
ti. Začnimo torej z zbujan-
jem spominov ...

»V Gospodovo hišo, pojdemo
veseli,« je bila moja prva misel, ki mi
jo je prišepnil Psalmist, ko sem na
velikonočno jutro vstopila v zavetje
moje domače cerkve. Ves bleščeč, v
novi preobleki, jo sedaj krasi tudi oltar
sv. Marjete. »Kako si lepa!« sem sko-
raj na glas izrekla pohvalo. Po otroško
sem iztegnila vrat in »preverila«, če v
vsej tej bleščavi morda niso pozabili
na zmaja. Niso, a je pod Marjetinimi
nogami prava reva. »Saj, táko bi prav-
zaprav moralo biti naše vsakdanje rav-
naje s hudobcem,« si mislim.

Da je vse tako hudimano svetlo in zla-
to, se mi zdi kar malo nenavadno in
razkošno, a hkrati tako samoumevno,
da me je kar sram te moje brezbrižno-
sti. Zdi se, kot da se je vse to zgodilo

kar samo od sebe. Seveda se ni! V
enajstih letih je posebej skonstruiran
stroj obdelal ta biser pod Uršljo goro.
Edinstveno dejanje, ki mu v Sloveniji
in najbrž tudi daleč naokoli ni para. Zdi
se skoraj nemogoče in na pomoč sku-
šam priklicati svetopisemskega Pavla,
ki pove, da krščanska ljubezen človeka
sili, da pozabi nase in se razdaja bliž-
njemu. Za vso to bogastvo je bilo pot-
rebnih mnogo odpovedi, razdajanja,
kilometrov poti, nešteto vbodov, ki jih
je gotovo spremljajo veliko lepih in
svetlih misli in molitev, ki so poganjale
ta stroj, da se ni ustavil. Gotovo je v
ta oltar vpletenih tudi veliko osebnih
molitev, prošenj, zahval.

Zelo sebično bi bilo pozabiti na tiste, ki
so stroj usposobili in skrbeli, da se ni
ustavil, to je družina Kocuvan. Sama
se z velikim spoštovanjem lahko samo
priklonim temu plemenitemu dejanju,
ki bo zapisano v zgodovino tukajšnje
Cerkve.

Ob vsej tej lepoti želim, da bi naša
zavetnica čim manj samevala, da bi se
radi zatekali k njej po pomoč, se ji
priporočali in se ji radi zahvaljevali. Da
bi ob vsem zunanjem blišču ne bili le
brneč bron ali zveneče cimbale, ampak
da bi nas napolnjevala ljubezen - da bi
se tako plemenite in krepostne zamisli
udejanjale tudi v naših odnosih, v
našem vsakdanjiku, ki je velikokrat
prazen in brez smisla.

Vedno znova rada prihajam v domačo

10. obletnica oratorija v KOTLJAH

Otroci, za vas smo pripra-
vili skrivnostno zgodbo o

Narniji, ki nas bo popeljala
skozi cel teden.
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Otroci, lepo vabljeni tudi letos, ko
obhajamo okroglo obletnico oratorija.

Povabi zraven še koga!
Čakata nas Narnija in Aslan.

Notranjost župnijske cerkve smo
obnovili s pomočjo skromnih, a lepih
voščilnic. Kot zadnja je tudi sveta Mar-
jeta zasluženo zasijala. Kot bi želela
dati prednost vsem ostalim svetnikom
v cerkvi. V mnogih faranih je ta trenu-
tek pustil neizbrisen pečat. Zbrali smo
nekaj utrinkov, ki jih bomo objavljali v
naslednjih številkah Bisera - do mese-
ca oktobra.
Ti meseci bodo tudi posebej slovesni
in jih bodo zaznamovali številni dogod-
ki. S tem se bomo skušali na blagoslov
zadnjega oltarja tudi notranje pripravi-
ti. Začnimo torej z zbujan-
jem spominov ...

»V Gospodovo hišo, pojdemo
veseli,« je bila moja prva misel, ki mi
jo je prišepnil Psalmist, ko sem na
velikonočno jutro vstopila v zavetje
moje domače cerkve. Ves bleščeč, v
novi preobleki, jo sedaj krasi tudi oltar
sv. Marjete. »Kako si lepa!« sem sko-
raj na glas izrekla pohvalo. Po otroško
sem iztegnila vrat in »preverila«, če v
vsej tej bleščavi morda niso pozabili
na zmaja. Niso, a je pod Marjetinimi
nogami prava reva. »Saj, táko bi prav-
zaprav moralo biti naše vsakdanje rav-
naje s hudobcem,« si mislim.

Da je vse tako hudimano svetlo in zla-
to, se mi zdi kar malo nenavadno in
razkošno, a hkrati tako samoumevno,
da me je kar sram te moje brezbrižno-
sti. Zdi se, kot da se je vse to zgodilo

kar samo od sebe. Seveda se ni! V
enajstih letih je posebej skonstruiran
stroj obdelal ta biser pod Uršljo goro.
Edinstveno dejanje, ki mu v Sloveniji
in najbrž tudi daleč naokoli ni para. Zdi
se skoraj nemogoče in na pomoč sku-
šam priklicati svetopisemskega Pavla,
ki pove, da krščanska ljubezen človeka
sili, da pozabi nase in se razdaja bliž-
njemu. Za vso to bogastvo je bilo pot-
rebnih mnogo odpovedi, razdajanja,
kilometrov poti, nešteto vbodov, ki jih
je gotovo spremljajo veliko lepih in
svetlih misli in molitev, ki so poganjale
ta stroj, da se ni ustavil. Gotovo je v
ta oltar vpletenih tudi veliko osebnih
molitev, prošenj, zahval.

Zelo sebično bi bilo pozabiti na tiste, ki
so stroj usposobili in skrbeli, da se ni
ustavil, to je družina Kocuvan. Sama
se z velikim spoštovanjem lahko samo
priklonim temu plemenitemu dejanju,
ki bo zapisano v zgodovino tukajšnje
Cerkve.

Ob vsej tej lepoti želim, da bi naša
zavetnica čim manj samevala, da bi se
radi zatekali k njej po pomoč, se ji
priporočali in se ji radi zahvaljevali. Da
bi ob vsem zunanjem blišču ne bili le
brneč bron ali zveneče cimbale, ampak
da bi nas napolnjevala ljubezen - da bi
se tako plemenite in krepostne zamisli
udejanjale tudi v naših odnosih, v
našem vsakdanjiku, ki je velikokrat
prazen in brez smisla.

Vedno znova rada prihajam v domačo

10. obletnica oratorija v KOTLJAH

Otroci, za vas smo pripra-
vili skrivnostno zgodbo o

Narniji, ki nas bo popeljala
skozi cel teden.
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je. Sami se moramo potruditi, da bomo resnično srečni, zadovoljni, pošteni ...
K: Predvsem pa, da bodo srečni in zadovoljni ljudje okoli nas. In to si s svojim

materinskim čutom in zgledom živela in se predala na nas. Čeprav se tega še
ne zavedamo v celoti, nam bo to kasneje v življenju zelo koristilo.

J: Želimo ti, da boš še naprej, ne samo učila o veri, ampak z lastnim življenjem
pričevala in tako veroučence vodila k Božji besedi.

K: Upam, da te ne bodo jezili, tako kot
smo te mi, če te pa bodo, pa se spom-
ni na nas, da ti je kljub težkim trenut-
kom uspelo. Da stojimo sedaj tukaj
pred Jezusom in pred teboj, da smo ti
iz srca hvaležni, da te imamo radi in da
razumemo, kaj vse si storila za nas.
Četudi si se verjetno marsikdaj počuti-
la samo in razočarano.

J: Ti si nam pokazala, da se splača trudi-
ti, zato se tudi ti trudi še naprej.

K: Mi pa ti bomo pomagali. Saj za to si
nas vzgajala, kaj ne?

J: Naj bo ta zahvala tebi, draga Sonja, g.
župniku Marjanu, sedanjemu g. župni-
ku Slavku in vsem animatorjem, iskre-
na! Iz srca vam hvala, ker ste se za
nas tako zelo trudili, da bi dobili širši
pogled na življenje, da bi znali živeti po
Božji besedi in Kristusovem nauku.

K: Bili ste nam prijatelji in veseli smo, da
smo lahko z vami in preko vas črpali
Božjo dobroto. Upamo, da bomo prija-
telji še v prihodnje, eni celo kot anima-
torji, kar se že zelo veselimo.

J: Sprejmite velik objem od vseh nas, naj
vam ogreje srce! ... in še dolgo odzva-
nja v vas. Hvala vam za vse. Vsi vaši
birmanci.

V imenu birmancev
Katarina Štrekelj in Julijan Gorenšek

MOLITEV ZA OBNOVO CERKVEMOLITEV ZA OBNOVO CERKVE
Nebeški Oče, celotno desetletje 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
iskreno prošnjo Te prosimo, blagos-
lavljaj naš trud in delo, da bomo
lahko obnovili še zunanjost Tvoje
cerkve.
Pogumno, z zaupanjem v Tvojo
pomoč, smo se lotili obnove propa-
dajoče fasade. Odpri naša srca, da
bomo to sprejeli kot nekaj edinstve-
nega in da bomo začutili, da je pot-
rebna 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

 Avtor: Tomaž Kocuvan

NAŠA ŽUPNIJANAŠI BIRMANCI

Mati in otrokMati in otrok

Minil je mesec maj. Mesec šmarnic,
eden tistih mesecev, ki dajejo posebno
žlahtnost Materi božji. Njeni oltarji so
dehteli, bili so ozaljšani in Mati vseh
mater je zrla z njih dol na nas. Kdor je
hotel, se je znašel in NAŠEL pred
Njenim obličjem …

Toliko lepega se je doga-
jalo v majniku pri nas:
celodnevno češčenje,
šmarnice, devetdnevni-
ca, birmanci, prvoob-
hajanci … tudi če ne bi
hotela, me je spomin
odnesel v tista šolska
leta … vsak dan sem
bila pri šmarnicah,
potem pri Vrtnicah v
juniju … vsak dan po
pouku sem se pokloni-
la pred Marijinim oltar-
jem (takrat so bile
cerkve še odprte) in
prosila, prosila … in se
zahvaljevala za preje-
to … S to prakso sem nadaljevala tudi
kasneje v srednji šoli, v višji in visoki
… tako me je učila mama in jaz sem jo
ubogala. Vedno se je obrestovalo.

Tudi sama sem MATI. Nisem jih 'samo'
nosila in rodila. Bila sem mati treh
veroučencev, mati treh ministrantov,
birmancev, mati skavta in skavtskega
voditelja, sem mati aktivnega člana
misijonske skupine Pridi, ki misijonari
po Evropi in se karitativno udejstvuje

ne le v Sloveniji, temveč tudi v tujini
(Albanija, …). Sem mati treh animator-
jev in treh pridobljenih deklet, anima-
tork, ki sem jim ali jim še bom tašča.
Sem mati in tašča aktivnih članov

zakonske skupine … vse življenje
poslušam njihove pripovedi,

načrte in spremljam njiho-
vo delo s teh področij iz
prve roke. Naučila sem
se jim PRISLUHNITI, jih
SLIŠATI in veliko sem
se od njih NAUČILA.
Otroci hodijo svojo pot
in starši jih moramo
znati usmerjati po pravi
…

V naši župniji imamo
veliko MLADIH. Med
njimi so IZŠOLANI in
SPOSOBNI animatorji.
Ko stopajo birmanci na
pot življenja, se zelo
radi zgledujejo po svo-
jih starejših vrstnikih.

Takoj najdejo kontakt, radi se pogo-
varjajo, družijo, vse opazijo, vse vidijo
in sledijo. Če imajo dober zgled, če
imajo ponudbo, se jih dotakne in nikoli
se ne ve, kdaj bo seme obrodilo sad.
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vrste sprejmejo vsakogar. A ni boljše,
da se družijo v duhovno bogatem oko-
lju, kakor pa na cesti? Imamo ODLIČ-
NE animatorje, s karizmo, ker svojih
'talentov niso zakopali ', ki obvladajo
delo z mladimi, ki jih znajo pritegniti …



88

NAŠA DEKANIJA NAŠA DEKANIJA

a so premalokrat uporabljeni. Ob
novih birmancih bi morali hoditi ani-
matorji, jih voditi, delati z njimi, jih
pripravljati na življenje 'zunaj', v svetu,
ker ga še kako poznajo. Mnogo bolj
kot mi starejši, ki živimo svoje življen-
je. Imamo mlade, vredne našega zau-
panja. Zaupajmo jim! Teološki nauki
so podlaga za življenje, so ideal, h
kateremu stremimo. Življenje pa vsak
dan gre svojo pot. Naši mladi
animatorji ga poznajo, tudi
ko je težko. Duhovno in
pastoralno so podkovani.
Zorijo drug ob drugem,
ker so med njimi prijatelj-
ske vezi. Drug drugega
spodbujajo in natančno
vedo, kaj je prav in kaj
ne. Neprestano se učijo
in poglabljajo ter rešuje-
jo probleme. Napajajo se
ob studencu žive vode –
ob Kristusovem nauku. Nima vsaka
župnija toliko in zavzetih animatorjev!

Tudi junij je mesec žlahtnega dehten-
ja, je mesec Vrtnic, posvečen Jezusu.
Še posebej lepo bodo dehteli Njegovi
oltarji. Čeprav nimamo Vrtničnega bra-
nja za mlade, kot so šmarnice, se lah-
ko vseeno srečujemo ob Njegovih
oltarjih. Maj –junij. Mati –sin. Mi – naši
otroci. V teh čudovitih dneh cvetenja
in dehtenja se zahvalimo Bogu za
naravo, ki jo je ustvaril tako izjemno.
Molitve – pogovor z Bogom – ni nikoli
preveč in zagotovo deluje!

Veronika Kocuvan

Nedelja, 14. aprila. Pred Havano je bil
blagoslov motorjev, motoristov in
motoristk. Mi pa smo se po blagoslovu
odpeljali v Maribor. Tam je potekalo
srečanje vernikov iz naše dekanije.
Molili smo za nove duhovniške poklice.
Zbrali smo se pri grobu v Slomškovi
cerkvi. Po nagovoru g. Potočnika smo

se razdelili v skupine. Odšli smo
v cerkev sv. Alojzija in se v
učilnici pogovarjali z redovni-
co. Vsak je sodeloval s svoji-
mi razmišljanji. Zaključili smo
z mašo v Alojzijevi cerkvi. Po
maši so nas skromno, a zelo
lepo pogostili. Takšna srečan-
ja, ne samo, da so lepa, so
tudi polna novih doživetij,
razmišljanj in molitev. Tudi g.
kaplan nam je pri maši v Kot-
ljah povedal zgodbico, ki je

njemu še posebej lepa in zanimiva.
Sama sem pri maši pri pridigi slišala
tudi tisto, ki jo je povedal škof Smej:
»Kateheti in duhovniki, bodite potrpež-
ljivi z učenci in mladimi. Tudi Jezus je
bil takšen z apostoli. Kdo pa ve, morda
bo kdo izmed teh mladih postal duho-
vnik ali dekle redovnica?«

Dneva je bilo kar prehitro konec in v
prijetni vožnji smo se vrnili domov. V
žepu še sedaj hranim listek z molitvijo,
ki smo jo molili na srečanju. Če in ko
mi bo dolgčas in bom sama, mi bo
listek pri roki, da ga bom prebrala.

Milka Breznik

Molitev za duhovniške pokliceMolitev za duhovniške poklice

V soboto, 25. maja, smo se tudi hotu-
ljci udeležili Marijanske pobožnosti na
Prevaljah. Ob 20. uri je bila cerkev
polna in začela se je sv. maša. Soma-
ševalo je več dekanijskih duhovnikov,
sv. mašo pa je daroval  gost, pater
frančiškan iz Sv. Trojice v Slovenskih
goricah gospod Bernard Goličnik. Maša
je bila lepa, notranje umirjena in
bogata. Dopolnjevalo jo je ubrano pet-
je, ki je lahkotno zazvenelo iz številnih
grl in napolnjevalo dušo. Predstavniki
večina župnij dekanije so vzorno sode-
lovali. Priložnosti za sv. spoved in
popoln odpustek ni manjkalo. Ob kon-
cu maše je mladina ponesla Marijin kip
v procesiji z lučkami okoli cerkve. Pete
litanije je tudi ob procesiji  dopolnje-
valo lepo petje, ki se je izgubilo
v nočno nebo. Zaključek sveča-
nosti z blagoslovom je bil
ponovno v cerkvi,
pred  oltarjem.

Obogateni z vsemi mislimi, izre-
čenimi med sv. mašo in pri
homiliji, smo se še nekoliko
zadržali tudi po končanem
obredu. Besede pridigarja
so našle mesto v našem
srcu. Nebeška Mati Mari-
ja je tudi naša Mati in
naše zatočišče v vsa-
kem trenutku. Ubrano
petje Marijinih pesmi
pa ima tudi posebno
mesto v duši  in še
dolgo po maši zveni v

ušesih. Zatorej gostiteljem ni bilo tre-
ba dvakrat izreči povabila na kozarček
toplega čaja pred cerkvijo, kajti noč je
bila dokaj hladna. Tudi okusnega
peciva ni zmanjkalo in težko bi se mu
bilo odreči. Ob prijetnem vzdušju člo-
vek rad postoji in poklepeta s sorodni-
ki, prijatelji in znanci …

Veronika Kocuvan

Romanje v Marijino svetišče na PrevaljahRomanje v Marijino svetišče na Prevaljah
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cesto, povozil voznik. Punci, stari 19
let, sta tragično umrli.

Zadelo me je, da sem izbuljila oči,
dobila cmok v grlu in moja koža se je
popolnoma naježila. Ni treba preveč
besed, da je bila Tjaša čisto na kon-
cu ... Verjetno veste, s čim sem zapol-
nila tisto mojo nesrečno dobro uro, ko
sem že mislila, da se bom začela smili-
ti sama sebi, ker sem zastonj vstala,
dvakrat čakala vlak, zamujala na
faks, ... »Gospod, to si želel od
mene?«

Na naslednja predavanja
sem šla mirna, čeprav
tudi žalostna zaradi
Tjaše in deklet, ki sta
umrli. Ampak bila sem
mirna, ker sem vedela,
da je moje življenje vred-
no, ker je za nekaj name-
njeno, ker sem lahko koris-
tna, ker se vse zgodi z raz-
logom!

Lahko sem pomagala Tjaši ... Dobila
sem opomin: Veseli se v Gospodu!
Živi! In ne pomisli, da zjutraj ni vredno
vstati iz postelje in iti med ljudi, čep-
rav res nočeš. »Hvala Ti!«

A dneva še ni bilo konec. Moje popol-
dne je bilo naporno, brala sem knjigo,
ki sem jo mislila pri priči zažgati, tako
zoprna je bila, ampak faks moram
narediti! Knjiga me je delala resnično
živčno, zavračala je vse moje vredno-
te, ... pa kaj zavračala, preklinjala!
Preklinjala je Boga! Bolelo me je, kre-

gala sem se z avtorjem v svoji glavi,
mu povedala vse svoje argumente, da
njegovi niso imeli več nobene teže in
po treh urah bila tako izčrpana, da
sem mislila, da bom šla kar spat.

Ob 19.00 imajo pri Frančiškanih sv.
mašo. Rekla sem si, nimam časa za
mašo, ampak rabim jo. Nekaj minut
sem se bojevala s tem, kaj naj nare-

dim, na koncu sem se oble-
kla in šla proti cerkvi.

»Oh Gospod, tu nimam
več kaj skrivati, tu se
nima več smisla držati
nazaj, potrebujem
Te ... Ti veš, kaj vse me

je danes jezilo, begalo,
koliko skrbi imam, ker

sem pozna z vsem delom
za študij, pa še čisto sama

sem ...« Do zadnjega sem
ostala v molitvi, potem pa me je

naenkrat zdramilo 'nadležno' ljud-
sko petje, kajti po maši imajo ved-

no ljudsko petje, in naj omenim, da
jim ne gre! Pohvala pa gre za trud!
Široko sem se nasmehnila zbrani mno-
žici starejših gospa. Malo so pa le
komične ... Šla sem iz cerkve in po par
korakih nekaj ugotovila ... Bila sem
brez skrbi, brez žalosti, brez nadležne
teže, smejalo se mi je, pela sem si
pesem NA GLAS! »Ooo, hvala Ti Bog,
stokrat hvala, ker veš, kaj potrebujem,
ker veš, kaj prosim, morda tega še
sama ne vem, pa ti vseeno veš in mi
to daješ.«

Maruška Krajnc
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zoprna je bila, ampak faks moram
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te, ... pa kaj zavračala, preklinjala!
Preklinjala je Boga! Bolelo me je, kre-
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mu povedala vse svoje argumente, da
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po treh urah bila tako izčrpana, da
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mašo. Rekla sem si, nimam časa za
mašo, ampak rabim jo. Nekaj minut
sem se bojevala s tem, kaj naj nare-

dim, na koncu sem se oble-
kla in šla proti cerkvi.

»Oh Gospod, tu nimam
več kaj skrivati, tu se
nima več smisla držati
nazaj, potrebujem
Te ... Ti veš, kaj vse me

je danes jezilo, begalo,
koliko skrbi imam, ker

sem pozna z vsem delom
za študij, pa še čisto sama

sem ...« Do zadnjega sem
ostala v molitvi, potem pa me je

naenkrat zdramilo 'nadležno' ljud-
sko petje, kajti po maši imajo ved-

no ljudsko petje, in naj omenim, da
jim ne gre! Pohvala pa gre za trud!
Široko sem se nasmehnila zbrani mno-
žici starejših gospa. Malo so pa le
komične ... Šla sem iz cerkve in po par
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pesem NA GLAS! »Ooo, hvala Ti Bog,
stokrat hvala, ker veš, kaj potrebujem,
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a so premalokrat uporabljeni. Ob
novih birmancih bi morali hoditi ani-
matorji, jih voditi, delati z njimi, jih
pripravljati na življenje 'zunaj', v svetu,
ker ga še kako poznajo. Mnogo bolj
kot mi starejši, ki živimo svoje življen-
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ševalo je več dekanijskih duhovnikov,
sv. mašo pa je daroval  gost, pater
frančiškan iz Sv. Trojice v Slovenskih
goricah gospod Bernard Goličnik. Maša
je bila lepa, notranje umirjena in
bogata. Dopolnjevalo jo je ubrano pet-
je, ki je lahkotno zazvenelo iz številnih
grl in napolnjevalo dušo. Predstavniki
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nosti z blagoslovom je bil
ponovno v cerkvi,
pred  oltarjem.

Obogateni z vsemi mislimi, izre-
čenimi med sv. mašo in pri
homiliji, smo se še nekoliko
zadržali tudi po končanem
obredu. Besede pridigarja
so našle mesto v našem
srcu. Nebeška Mati Mari-
ja je tudi naša Mati in
naše zatočišče v vsa-
kem trenutku. Ubrano
petje Marijinih pesmi
pa ima tudi posebno
mesto v duši  in še
dolgo po maši zveni v

ušesih. Zatorej gostiteljem ni bilo tre-
ba dvakrat izreči povabila na kozarček
toplega čaja pred cerkvijo, kajti noč je
bila dokaj hladna. Tudi okusnega
peciva ni zmanjkalo in težko bi se mu
bilo odreči. Ob prijetnem vzdušju člo-
vek rad postoji in poklepeta s sorodni-
ki, prijatelji in znanci …
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Pritožujete se, ker morate enkrat
na teden k sv. maši, jaz pa vam
povem, zakaj bi morali iti vsak
dan!

Ne razumete, zakaj je dobra moli-
tev, jaz pa vam povem, zakaj bi z
njo morali začeti dan!

Zjutraj sem vstala. Močno se mi je
upiralo vstati in iti med ljudi, nisem
želela živeti tega dneva, eden od mno-
gih ... Pa še ura je bila preveč zgodnja
za moj bioritem.

»O Bog, prosim
te, daj, da bom
močna in bom
zmogla vstati, da
me ne bo luksuz
že spet prema-
gal!« Pa se spra-
vim za čuda iz
postelje, pa še
mirna po vrhu in
opravim svoj jut-
ranji obred - telovadba, tuš, zajtrk, ...
Odločim se, da bom šla v šolo s kole-
som, ker bom tako najhitrejša, saj
sem že zamujala na prvo predavanje.
Ostala sem mirna in se prepričevala,
da sem že itak na dobri poti, ker sem
sploh vstala iz postelje, če ne bi, bi
tako vse zamudila. Totalno sem ogor-
čena, ko ima moje kolo zopet prazno
gumo. Še sreča, da ima fant svoje
kolo. »Hvala Ti!« Stopim na pedala,
kolikor gre, a glej ga zlomka, treba je
prečkati železniško progo in očitno je

ura ravno taka, da bo pripeljal vlak
in ... »O moj Bog, ali me hecaš?«
Čakam štiri minute, da vlak spelje in
da odprejo prehod. Ne vem sicer, kaj
je vlak ves ta čas počel, pa dobro ...
Končno lahko speljem. Pridem zopet
do naslednje železniške proge ... Očit-
no se z menoj res nekdo malo heca,
ker se mi zapora zopet zapre. »Jaz
Tebe res ne razumem včasih, zakaj to
delaš?« Morala sem počakati.

Zamudim na predavanje, nato pa od
sošolke izvem, da nam

odpade, ker jih je
bilo premalo in je
profesorica skleni-
la, da nima smisla.
»Pa Ti to resno, al
kaj?« Vsi so se šli
učit ali nekaj brat,
jaz pa s seboj
nisem imela dru-
gega kot beležko
in pisalo ... Odšla

sem v avlo in se usedla na stopnice z
odločitvijo, da moram ugotoviti, kaj
bom naredila z naslednjo dobro uro.
Slučajno sem zagledala svojo sošolko
Tjašo, ki je odsotno prečkala avlo.
»Tjaša!« Pogleda me, njene oči obe-
nem odsotne in obenem polne boleči-
ne. Obstoji. Stopim do nje, ker me je
zaskrbelo. »Si v redu, Tjaša?« Odki-
ma. Vprašam jo, kaj je narobe. Tiho in
tresoče pove, da ji je včeraj zvečer
umrla dobra prijateljica, ki jo je skupaj
z njeno prijateljico, ko sta prečkale

LETO VERE RAZMIŠLJANJE

Pritožujete se ...Pritožujete se ...

KDO JE SVETI DUH?
Sveti Duh je tretja oseba svete Trojice in
iste božje veličine kot Oče in Sin.
Ko odkrijemo v sebi Božji resničnost, imamo opravka z delovanjem
Svetega Duha. Bog je poslal “v naša srca Duha svojega Sina” (Gal 4,6), da bi
nas povsem napolnil. V Svetem Duhu najde kristjan globoko veselje, notranji
mir in svobodo. “Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah,
ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo: Aba, Oče!” (Rim
8,15). V Svetem Duhu, ki da prejmemo v krstu in birmi, smemo Bogu reči
“Oče”.

Vsak od nas mora najti svojo osebno
vero. Le tista je res njegova in mu je
lahko v pomoč, ko je v stiski. Vera ti
da moč in pogum, z njo smo zadovolj-
ni in srečni. Pot do tja je strma in na
njej je veliko ovir, zato potrebujemo
svojo družino, da nas že od krsta
vzgaja v tem duhu. Saj po pravi poti in
do vrha sami ne bi prilezli.
Jezus ni prišel na svet za samo ene
ljudi, ampak je prišel na svet za vsake-
ga od nas, spodbuja nas, da se radi ob
vsaki priložnosti povezujemo z Njim in
z drugimi.
Čisto drugače pa je, ko Boga res začu-
tiš! To se je zgodilo meni. Lani sem
med poletnimi počitnicami odšla na
ministrantsko srečanje mladih v Mari-
bor. Nekaj se je zalomilo in sem mora-
la iz Slomškovega doma v Kamnici še z
drugimi ministrantkami oditi k ses-
tram. Imela sem predsodke. Po pravici
povedano me je bilo strah, čutila sem
nemir. Ampak, ko si dejansko tam v
njihovi kapelici, kar moliš in čutiš
Božjo toplino, postane ti vroče. Čutiš,
kot bi se te nekdo dotikal in ti nekaj

šepetal. To niso razločne besede,
daleč od tega. Sam pri sebi veš, da je
to namenjeno tebi, za tvoj notranji mir
in srečo.
To je bil res nepozaben trenutek. Ses-
tre so bile zelo prijazne z nami, saj
takšne so vedno, tak je njihov način
življenja. Še zdaj sem ohranila stike z
eno od njih. Ko se spomnim, ji napi-
šem kakšno sporočilo ali ona meni.
Vesela sem, da sem postala animator-
ka, da sem se sploh odločila za to, saj
mi je to spremenilo življenje.
Spomnim se enega dne v Slomškovem
letu, ko nas je nekaj animatorjev odšlo
k maši na Prevalje. Ta maša je bila res
nekaj drugačnega, tega se ne da
povedati ali opisati z besedami. Enos-
tavno se ne da. Postalo mi je zelo tež-
ko in solza mi spolzi po licu. Ne vem,
kaj se je takrat dogajalo v meni, res
ne vem, mislim, da se me je zopet
dotaknil On. Takrat sem res postala
trdna. In če si sam človek, ki lahko
stojiš, lahko pobiraš tudi druge!

Vanja Gostenčnik
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Pritožujete se, ker morate enkrat
na teden k sv. maši, jaz pa vam
povem, zakaj bi morali iti vsak
dan!

Ne razumete, zakaj je dobra moli-
tev, jaz pa vam povem, zakaj bi z
njo morali začeti dan!

Zjutraj sem vstala. Močno se mi je
upiralo vstati in iti med ljudi, nisem
želela živeti tega dneva, eden od mno-
gih ... Pa še ura je bila preveč zgodnja
za moj bioritem.

»O Bog, prosim
te, daj, da bom
močna in bom
zmogla vstati, da
me ne bo luksuz
že spet prema-
gal!« Pa se spra-
vim za čuda iz
postelje, pa še
mirna po vrhu in
opravim svoj jut-
ranji obred - telovadba, tuš, zajtrk, ...
Odločim se, da bom šla v šolo s kole-
som, ker bom tako najhitrejša, saj
sem že zamujala na prvo predavanje.
Ostala sem mirna in se prepričevala,
da sem že itak na dobri poti, ker sem
sploh vstala iz postelje, če ne bi, bi
tako vse zamudila. Totalno sem ogor-
čena, ko ima moje kolo zopet prazno
gumo. Še sreča, da ima fant svoje
kolo. »Hvala Ti!« Stopim na pedala,
kolikor gre, a glej ga zlomka, treba je
prečkati železniško progo in očitno je

ura ravno taka, da bo pripeljal vlak
in ... »O moj Bog, ali me hecaš?«
Čakam štiri minute, da vlak spelje in
da odprejo prehod. Ne vem sicer, kaj
je vlak ves ta čas počel, pa dobro ...
Končno lahko speljem. Pridem zopet
do naslednje železniške proge ... Očit-
no se z menoj res nekdo malo heca,
ker se mi zapora zopet zapre. »Jaz
Tebe res ne razumem včasih, zakaj to
delaš?« Morala sem počakati.

Zamudim na predavanje, nato pa od
sošolke izvem, da nam

odpade, ker jih je
bilo premalo in je
profesorica skleni-
la, da nima smisla.
»Pa Ti to resno, al
kaj?« Vsi so se šli
učit ali nekaj brat,
jaz pa s seboj
nisem imela dru-
gega kot beležko
in pisalo ... Odšla

sem v avlo in se usedla na stopnice z
odločitvijo, da moram ugotoviti, kaj
bom naredila z naslednjo dobro uro.
Slučajno sem zagledala svojo sošolko
Tjašo, ki je odsotno prečkala avlo.
»Tjaša!« Pogleda me, njene oči obe-
nem odsotne in obenem polne boleči-
ne. Obstoji. Stopim do nje, ker me je
zaskrbelo. »Si v redu, Tjaša?« Odki-
ma. Vprašam jo, kaj je narobe. Tiho in
tresoče pove, da ji je včeraj zvečer
umrla dobra prijateljica, ki jo je skupaj
z njeno prijateljico, ko sta prečkale

LETO VERE RAZMIŠLJANJE

Pritožujete se ...Pritožujete se ...

KDO JE SVETI DUH?
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k maši na Prevalje. Ta maša je bila res
nekaj drugačnega, tega se ne da
povedati ali opisati z besedami. Enos-
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ko in solza mi spolzi po licu. Ne vem,
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