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 “Saj ste vendar živi kamni!” (1 Pt 2,5) 

oznanila



V
Jezus, naše upanje, upanje za 

vse ljudi

Vsako rojstvo, vsak nov začetek 
nas navadno navduši, sprejme-
mo ga s svetlim pričakovanjem. 
Kri stjani želimo že v adventu pri
praviti svoje srce na nekaj novega, 
na nov, ponoven sprejem Boga ‒ 
otroka. Ob božičnem praznovanju 
in za četku novega civilnega leta 
se nekoliko ustavimo, želimo se 
veseliti in hkrati sprejemati nove 
odločitve, sklepe, zaobljube ...

Kajti vsak začetek predstavlja novo 
priložnost, novo obuditev morda 
že ugaslega upanja. Toda edini, ki 
nam je že s svojim rojstvom prine-
sel pravico do najdrznejšega upa-
nja in pogum zanj, je On, Kristus, 
Gospodar nad življenjem in smrtjo.

Marija, ki je Jezusa nosila pod 
srcem, je prva žena in, lahko 
rečemo, prva od apostolov, ki ga 
je svetu podarila na najbolj kon
kreten način, kar je mogoče. Zato 
jo kot prinašalko najdrznejšega 
in najlepšega upanja povabimo k 
sebi, vstopimo z njo v praznike in 
novo leto, da nas bo učila, kako ga 
sprejeti, kako o njem govoriti, kako 
z njim živeti in mu ostati zvest.

Vaš župnik Peter in kaplan Aljaž z 
vso župnijsko ekipo vam želimo iz-
polnitev vaših najglobljih upanj in 
blagoslovljen nov začetek s Kristu-
som. Da ne bi pozabili, da nas ljubi 
in nam po svoji Materi daje moč in 
spodbude za nadaljevanje.



K
Vse se lahko še spremeni!

Kaplan Aljaž nas je na rožno
vensko nedeljo nagovoril z upanja 
polno pridigo, ki je primerna tudi 
za začetek novega koledarskega 
leta.

Začnimo z Marijinim stavkom, z 
besedami, ki sem jih našel v knjigi 
Duhovnikom, Marijinim ljubljenim 
sinovom. Ta sporočila je pregledala 
kongregacija za nauk vere in izdala 
nihil obstat (nič ne nasprotuje ka-
toliškemu nauku).

Marija je rekla: »Vse se bo še lahko 
spremenilo, če boste, otročiči moji, 
poslušali moj glas in se združili v 
molitvi z nenehno priprošnjo svoje 
nebeške Matere. Zato vam tukaj, 
kjer sem se prikazala kot Brez-
madežna, ponavljam: molite še 
z večjo velikodušnostjo in vztraj
nostjo sveti rožni venec. Da bi vas 
prosila za molitev rožnega venca, 
sem prišla celo iz nebes.« (Lurd, 7. 
oktobra 1979)



»Vse se lahko še spremeni.« Želim, 
da si ta stavek vsi dobro zapomnite 
in odidete domov s tem stavkom v 
srcu. »Vse se lahko še spremeni.« 
Kaj se bo spremenilo? Kaj se la
hko spremeni? V mojem življenju, 
moji družini, službi? V naši državi, 
Cerkvi? Vse se lahko še spremeni 
… če boste molili rožni venec, živeli 
po evangeliju.
Poglejmo nekaj primerov za spod-
budo:

1. Bitka pri Lepantu leta 1571. Zad-
njih 206 ladij svete lige je moralo 
v bitko proti 420 ladjam turške 
vojske. Nemogoča zmaga, čeprav 
je bila razlika v številu mož samo 
okrog 7 tisoč v prid turške vojske, 
toda štela je velika premoč turške-
ga ladjevja. Vendar nemogoče pri 
človeku ni nemogoče z Marijo in 

rožnim vencem. Sveti papež Pij V. 
je ukazal povsod moliti rožni venec, 
opravljati spokorne procesije, vsa-
ko ladjo so posebej blagoslovili in 
za vsako ladjo so se darovale tri 
svete maše, vsi vojaki so šli prej k 
spovedi in k obhajilu, vsi so pred 
bitko molili rožni venec – kapitan 
vsake ladje je molil naprej, posad-
ka pa je odgovarjala. 180 let prej 
Turki niso zgubili niti ene bitke 
proti krščanski Evropi, to pa je bil 
njihov poraz, po katerem si dolgo 
niso opomogli. Vsi so to zmago pri-
pisovali Mariji. Sveti papež Pij V. 
pa je postavil praznik rožnovenske 
Matere Božje. Vse se lahko še spre-
meni!

2. Druga svetovna vojna. Ni bilo nu-
jno, da se zgodi. Marija je v Fatimi 
(v času prve svetovne vojne) rekla: 
»Če se ne spreobrnete, bo prišla še 
hujša vojna.« Ne bi bilo treba, da 
je prišla! Vse se lahko še spremeni!

3. ZDA so 6. in 9. avgusta 1945 z 
jedrskim orožjem napadle Hiroši-
mo in Nagasaki. Koliko ljudi je 
preživelo v Hirošimi v radiju 2 ki-
lometrov? 4 ljudje, 8 blokov stran 
od eksplozije. Eksplozija ni na njih 
pustila niti najmanjše posledice se-
vanja ali opeklin. Jedrski inženir je 
zapisal, da je bilo na tistem mestu 
11.000 do 17.000 stopinj Celzija in 



1,7 tone pritiska na kvadratni cen-
timeter. Kako so preživeli? Dobili 
so preprost odgovor: »V tej hiši 
smo vsak dan molili rožni venec.« 
Vse se lahko še spremeni!

4. Vid Planinc je nekoč na akciji #deli 
Jezusa pripovedoval o ozdravljenju 
od svoje zasvojenosti z nečistostjo. 
Pripovedoval je o pridigi škofa, ki je 
rekel: »Molitev rožnega venca vsak 
dan je tako močna, da sta samo 
dve možnosti: ali pustim greh in 
molim rožni venec ali pa pustim 
rožni venec in grešim naprej.« Vse 
se lahko še spremeni!

Zaključimo z Marijinimi besedami: 
»Z njo [molitvijo rožnega venca] 
se vam bo posrečilo razkrinkati 
nasprotnikovo zalezovanje; z njo 
se boste izvlekli iz njegovih števil-
nih prevar; z njo se boste branili 
pred pretečimi nevarnostmi. Rožni 
venec vas obvaruje pred zlom 
in vas vse bolj in bolj priteguje k 

meni, tako da sem zares lahko vaša 
vodnica in vaše varstvo. Kakor se 
je zgodilo že ob drugih odločilnih 
priložnostih, tako bo tudi danes 
vaša zmagovita Mati branila in 
rešila Cerkev. Moč za to pa mi bo 
pritekla od vas, otročiči moji, z 
vašo pogostno molitvijo svetega 
rožnega venca.« (Lurd, 7. oktobra 
1979)



K
Kalvarija in maša

Knjiga in čaj

Kaj lahko ameriški škof Fulton 
Sheen ponudi slovenskemu bral-
cu? Zakaj je vredno, da slovenski 
katoličan vzame v roke njegovo 
knjižico Kalvarija in maša? Govori 
o tem, da kristjanovo življenje te-
melji na evharistiji. Če se kristjan 
ne potopi v evharistično skrivnost, 
ne razume, kaj se na oltarju zares 
dogaja. Tukaj umiramo in vstajamo 
s Kristusom, ki se daruje za nas in 
iz nas dela nove ljudi. Pri evharisti-
ji črpamo številne milosti za svoje 
življenje, brez katerih ne moremo 
ljubiti ne Boga ne bližnjega. Brez 
milosti ne zmoremo odpuščati in 

se varovati pred grehom. Knjiga 
Kalvarija in maša zato poudar-
ja, kako pomembno je naše no-
tranje sodelovanje pri evharistiji.

Zdenka Sušec

Seveda ga ni preprosto moliti. To 
je duhovni boj. Imel sem sošolca v 
bogoslovju, ki je pripovedoval, da 
je po dolgih letih, ki jih je preživel 
kot ateist, spet začel moliti rožni 
venec. Pripovedoval je, da se je pri 
prvih desetkah prav fizično tresel. 
To je duhovni boj, ampak se ne 
prestrašimo – to je naš cilj, to je 
naše upanje, naš boj. Držimo za to 
tenko in nebogljeno vrvico rožne-
ga venca, ki ima tako veliko moč. 
Amen.
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SPREJEM v ŽUPNIJSKI PISARNI:
ponedeljek, torek, četrtek in petek 

NEDELJE:  8.00 in 10.00
Tomačevo: 8.00

DELAVNIKI: 7.30 in 18.00
SOBOTE: 18.00

URNIK SVETIH MAŠ

od 8.30 ‒ 9.30 in 17.00 ‒ 17.45

SPOVEDOVANJE:
NEDELJE:  7.30  ‒  7.50 in 9.30 ‒ 10.30

DELAVNIKI: 17.30 ‒  18.15
SOBOTE: 17.30 ‒  17.50

V
Otroci, sveti trije kralji prihajajo!

V ponedeljek, 6. januarja, bo čas, 
ko bodo prišli sveti trije kralji med 
nas.

Zato vse otroke vabimo,
da skupaj Jezusa pozdravimo.

Pri večerni sveti maši bomo skupaj 
k Jezusu stopili 

in mu svoje zbrane prispevke 
podarili.

Skupaj z otroki vsega sveta
pripravljamo pot za Jezusa!

Vabljeni ste vsi otroci! Dobimo se v 
ponedeljek, 6. januarja, med 17.15 
in 17.45 v pevski sobi cerkve Vseh 
svetih. S seboj prinesite hranilnike 
z zbranimi prispevki za otroke v 
misijonskih deželah. Prinesete la
h ko tudi svojo krono in ogrinjalo; 
nekaj jih bomo imeli v pevski sobi.

Vedno boš imel čiste namene, 
vedno in v vsem, če si boš 

prizadeval, da bi ugajal Bogu. 

(Jožefmarija Escrivá)



Pričakujemo ...
NEDELJA, 29. DECEMBER praznik svete družine: pri sveti maši ob 

10.00 blagoslov otrok

TOREK, 31. DECEMBER silvestrski večer, drugi sveti večer: ob 19.00 
zahvalna sveta maša ob sklepu leta, nato čaj 
in druženje

SREDA, 1. JANUAR Marija, Božja Mati, novo leto: svete maše ob 
9.00 in 18.00, v Tomačevem ob 18.00

PETEK, 3. JANUAR prvi petek: od 19.00 do 22.00 adoracija

PONEDELJEK, 6. JANUAR GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (sv. trije kralji): 
svete maše ob 9.00 in 18.00, v Tomačevem 
ob 18.00; 

k sveti maši ob 18.00 pridite otroci s krona-
mi, ki jih boste naredili doma, da se bomo 
skupaj poklonili Jezusu, v jaslice pa boste 
položili dar za revne otroke v misijonih, ki 
ste ga zbrali v adventu

SREDA, 8. JANUAR ob 9.00 sveta maša z dekanijskimi duhovniki 
ob dekanijski konferenci

ob 18.45 sestanek župnijske Karitas
SOBOTA, 11. JANUAR ob 9.00 birmanska sobota

TOREK, 14. JANUAR ob 18.45 večer Knjiga in čaj v župnijski knji
žnici ob knjigi Kalvarija in maša

SREDA, 15. JANUAR ob 18.45 biblična skupina v župnijski knjižni-
ci

SOBOTA, 18. JANUAR ob 10.00 srečanje medgeneracijske skupine

NEDELJA, 19. JANUAR pri sv. mašah darovanje za obnovo ogreval-
nega sistema.

TOREK, 28. JANUAR ob 19.00 sestanek katehetov

SREDA, 29. JANUAR ob 18.45 biblična skupina v župnijski knjižni-
ci


