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NAJMODERNEJŠI “TELEFON Huawei.Oki” 
                      Letos nam je omogočena uporaba  »orodja«, ki ne zastara in se ga Kitajci še 
spominjajo kot »velikega«. Vsak izmed nas je lahko deležen njegovega delovanja, če le hoče 
in sicer brezplačno. Naj povem naravnost: gre za človeka in ne tehnični pripomoček. Kitajci 
so mu dali vzdevek »Oki« =veliki, in je prvi slovenski laiški misijonar, ki  nam je lahko v 
spodbudo prav v tem času, ko doživljamo kako dobrodošla  je pomoč medicine 
bolnikom, trpečim.  
  Ko sem obiskoval bolnike v sežanski bolnišnici, sem srečal zelo sproščeno in 
prijazno ženo, ki me je -ko je videla, da sem duhovnik -  prosila za obhajilo in v isti sapi 
nadaljevala, kako je srečna, da ga ima za soseda v tabernaklju in da ga lahko večkrat obišče. 
Njena bolniška soba je bila namreč nasproti bolnišnične kapele. Potem je v pogovoru 
povedala, da je redovnica -usmiljenka, katerih poslanstvo je strežba in pomoč bolnikom 
(uradno se njihov red kliče: Hčere krščanske ljubezni -HKL), in da je delala kot medicinska 
sestra v bolnišnicah doma in v misijonih na Tajvanu, da je upokojena in preživlja starost na 
Mirenskem Gradu.  Kot instrumentarka je na Tajvanu delala tudi pri kirurgu dr. Janezu 
Janežu, ki je zgovorno znamenje Božje previdnosti  in nam ga letos v pripravi na božič 

približuje adventni koledar 2020. 
  Drznem si trditi, da je vsebina povzeta po življenjepisu 
z zelo izbranimi in  kratkimi odlomki primerna ne le za  otroke, 
ampak odlično spraševanje vesti nam odraslim, staršem, 
dijakom, študentom … , ki bi lahko mlajše animirali.  
Iz tega pogovora se živo spomnim njenega doživetja dogodka, o 
katerem mi je pripovedovala: K dr. Janežu je  prišel na obisk 
deček z majhno košarico, v kateri je bilo nekaj drobnih 
krompirčkov, ki jih je želel v znamenje hvaležnosti podariti 
zdravniku, ki je operiral  njegovega očeta in mu rešil življenje. 
Dr.Janež, ga je prijazno sprejel, sprejel dar in ko je deček odhajal- 
pripoveduje sestra-, me je dr. Janež pogledal in rekel (navajam po 
spominu): »Sestra med prave ljudi smo prišli« 

Ta vsebina bi lahko 
bila odličen »korona« verouk, ker nas navaja k dejanjem ob 
vseh ovirah, ki jih srečujemo. Ta vsebina nas seznanja tudi  
z zgodovino, ki je ne poznamo, poklicanostjo, trmo, 
odločnostjo, usmiljenjem, dobroto, posledicami vojne, od-
ločitvami, skalpelom, preganjanjem, križem, ovirami, 
begunstvom, karizmo sv. Kamila, meniškim stilom 
življenja, molitvijo, nepopolnostjo…                 

Vsega niti ne morem našteti. Če hočete svojim 
otrokom »prizanesti«, jim te   vsebine nikakor ne posredujte, 
ker bodo spoznali kako živi  kristjan, ki evangelij spreminja 
v osrečujoča dejanja …  in se lahko ob življenjskih od-ločitvah, ločijo od vas in vaših 
želja, ki jih imate za svoje otroke, da bi se le ne-ločili od Kristusa in veselega oznanila.  



  Adventni koledar v preteklih letih ni bil več privlačen, čeprav podarjen 

vsakomur, ki ga je želel. Kje je končal … ? Tudi župnik iz Doberdoba g.Ambrož Kodelja je 

opazil, da se krči število teh, ki svojo »kartonasto skrinjico« najprej izdelajo in s 

sodelovanjem odraslih pomagajo mlajšim k izkustvu in drži darovanja »otroci za otroke« 

 Koledarji bodo tudi v vetrolovu 

cerkve. Kdor od otrok ga vzame, naj na 

priloženem listu vpiše svoje ime, da bi 

lažje sodelovali pri razdeljevanju tistim, 

ki ga ne bodo prevzeli osebno. 

 Lepo pozdravljam! Župnik Jožko   

• Po povabilu k molitvi in postu 6. in 13. 

novembra ostanimo zvesti tudi osebni in 

skupni molitvi na dan celodnevnega 

češčenja – nedeljo Kristusa kralja 

vesoljstva, 22.11.2020,tako kot smo se razporedili na izobešenem spisku v vetrolovu 

cerkve.  

Čeprav se zaradi omejitev ne morete vsi, ki to želite, udeležiti češčenja v cerkvi, pa je 

pred zaklenjenim vetrolovom prostor vsaj za kratek pozdrav pred izpostavljenim 

Najsvetejšim, za vsakogar, ki pride.                                                                                           

• Veroučenci upoštevajo spodbude Slovenskega katehetskega urada, pod naslovom 

Katehetska idejnica in v adventu sodelovanje z adventnim koledarjem.  

• Pred nedeljo Karitas smo v slovenskem prevodu dobili cerkveni dokument (CD 163) z 

naslovom »Pismo  USMILJENI SAMARIJAN«, ki odgovarja tudi na izkrivljeno pojmovanje 

usmiljenja in cerkveno učiteljstvo odločno zavrača evtanazijo in samomor s pomočjo, kot 

»oblike kulture odmetavanja« v nasprotju z resničnim usmiljenjem. 

• Bog povrni za vso pomoč, pozornost, molitev v preteklih dneh in sodelovanje v župniji in 

izven župnije vsem in vsakemu posebej. Vaš župnik Jožko 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Sledimo obvestilom in upoštevajmo navodila NIJZ 

KRISTUS 
KRALJ  V. 
22.11.2020 

 10.00 Sv. maša – za žive in  ++ župljane 
 
Celodnevno češčenje   

-P. 23.10. 18.30 + Vida Podgornik 

T. 24.11.  18.30 za srečno in dobro opravljen izpit 

S. 25.11.-  18.30 + Filip Pertovt in sorodniki 

Č. 26.11.-  18.30               +Pernuš -Semič Nevenka 

P. 27.11.-  18.30 za zdravje (I.V) 

S. 28.11.  –         18.30 +Markič Modest (30. dan) 

NEDELJA 
KARITAS 

29.11.2020 

 10.00  
    
 18.30 

Sv. maša – za žive in  ++ župljane 
 
- ob 18.00 - tiha adoracija   
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