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Verjamejo, kar po krivem pripisujejo BOGU,         

BOŽJE BESEDE ne sprejemajo, ne dojemajo!                             
                        
              Papež Frančišek, ki tudi  govori in oznanja spoznava, da  njegove besede ne 
pridejo vedno do naših ušes,  drugi pa nam hitijo sporočati, kaj  govori sodobnemu 
svetu: s komentarji, brez vzporedne možnosti branja njegovega originalnega sporočila.        
              Božja beseda, pa je »živa in učinkovita in razsoja misli ter namene srca«. Ne 
moremo ji ubežati, se pred njo skriti, možno pa jo je naivno ali zlonamerno izkrivljati. 
Prikrojiti jo je možno zaradi sebičnosti ali v strahu  pred zahtevnostjo preslišati in 
spregledati; ostaja pa napisana, tudi ko še ni  
sprejeta s srcem in vanj zapisana z ljubeznijo.  
   Letošnja statistika glede pogrebov oz. 
smrti,  bo gotovo zaznala porast in ne bomo 
presenečeni. Poslušamo in obenem delno tudi 
okušamo, koliko jih je umrlo tudi zaradi 
epidemije in bolezni Covid 19. Pa bi čudno 
zvenelo, če bi rekli: potrudite se znanstveniki že 
enkrat za učinkovito cepivo, sicer nas bo 
statistika »tepla«. 
 Prav tako bi smešno zvenelo, če bi ob 
ugotovitvah, da se mnogi kristjani ne odločajo 
več za krst svojih otrok, pa bi rekli v naših 
krstnih knjigah je še prostora za vpis, kaj čakate. 
Spet bomo imeli z ozirom na cerkvene pogrebe 
negativno statistiko. In spet bo ob nasmehu 
sledilo spoznanje; v odločitvah so tudi  
znamenja (ne)vere, ni problem prostora za vpis 
v krstno knjigo. 
 Ali pa spoznanje, do katerega je prišel 
eden od duhovnikov pri nas, v času po 
2.svetovni vojni, v času svobode: malo 
kristjanov ceni nedeljsko mašo, zato je v 
pridigah poskrbel za poglobljeno razlago o 
Jezusovi nekrvavi daritvi, pa ni bilo čutiti 
spremembe; tudi poslušali so ga že dokaj zvesti 
in zaradi obiska maše tudi nekateri zasmehovani 
poslušalci oz. obiskovalci. 

Lahko ugotovimo tudi, da  mašni nameni 
so. V veliko župnijah pa je manj darovalcev za 
mašne namene, ker je tudi odnos do maše in 
vera v Jezusovo navzočnost v obhajilu pri 
mnogih oslabela. Mnogi spoznavajo, da način 
materialnega vzdrževanja duhovnikov ne more 
biti odvisen samo od darov za mašo. 

Bog naš Oče, vsemogočni in 

usmiljeni Stvarnik sveta, iz 

ljubezni do nas si svojega Sina 

poslal na svet kot zdravnika 

naših duš in teles. V tem težkem 

času  zmede in strahu poglej na 

svoje otroke, ki se na številnih 

krajih Evrope in sveta k Tebi 

zatekajo po pomoč, rešitev in 

tolažbo.                                        

Reši nas bolezni in strahu, 

ozdravi naše bolnike, potolaži 

njihove družine. Daj modrost 

našim voditeljem, moč in plačilo 

našim zdravnikom, medicinskim 

sestram in prostovoljcem, večno 

življenje vsem pokojnim.       Ne 

zapusti nas v tem času  

preizkušnje, ampak reši nas 

vsega zla. To prosimo Tebe, ki s 

Sinom in Svetim Duhom živiš in 

kraljuješ na vekov veke.  Amen 



V naši škofiji Koper smo povabljeni, da vsi, ki nismo pod minimumom osebnih 
dohodkov (konkretna številka, ki je določena 
s strani uprave SSD = (solidarnostnega sklada 
duhovnikov) prispevamo  po svoji vesti 10 
odstotkov od neto prejemkov, v SSD do 
15.januarja, da bi tisti, ki so upravičeni do 
pomoči, prejeli iz tega sklada dopolnitev, ki je 
predvidena  – za dostojno življenje- potrebnih 
sredstev.( V prihodke se štejejo darovi za 
mašo (ne miloščina, ki je dar za cerkev) ), 
darovi ob pogrebu, darovi vernikov, pokojnina 
- kdor je upokojenec …itd.) 

   Omenjene  pobude za solidarnost so 
v Sloveniji od škofije do škofije različne. 
Seveda so načini vzdrževanja duhovnikov oz. 

njihovih prejemkov različni v državah zahodne Evrope, različni v misijonih … Za Slovenijo je 
treba morda še posebej zapisati, da so vesti o »plači iz Vatikana«, ki naj bi jo prejemali plod 
velike fantazije in verjetno tudi zlonamernega natolcevanja.  

   Lep pozdrav z najboljšimi željami  in izboljšanjem razmer na vseh področjih 
                                                                                                          

Vaš župnik  Jožko 

 

 

 

Tudi v tem tednu vabljeni k maši -kolikor je 

možno v cerkvi, sicer pa pred ekrani; Ob 

nedeljah in praznikih po maši  ob  cca 11.00 

oz.19.30 možnost za sveto obhajilo tudi  med 

tednom in po dogovoru. Obisk na domu je 

uresničljiv po vašem obvestilu. 

NED. 
JEZUSOVEGA 
KRSTA -10.01. 

10.00 

18.30 
župnjska m.  za žive in  +  + 

iz hiše Kanalec in Pavlin 

 P. 11.01 18.30 za verne rajne 
T.  12.01.   18.30 za verne rajne 
S. 13.01. 18.30 +Maruška Urbančič 
Č. 14.01 18.30 +Alojz Rožič in Štefan 
P. 15.01 18.30 za milost blagoslova 

družine (R.S.) 
S. 16.01.  18.30 + Mladovan Mirko 
2. ned. med  l. 

17.01.2021 
10.00 

18.30 
župnjska m.  za žive in  ++ 

+ Ivan Bavdaž 
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