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KLIC PO BLIŽINI Na različne načine je mogoče 

iskati in prositi za pomoč. N.pr.preko številk 112  in 113 ter mnogih drugih 
kontaktov, interneta… Dojenček kliče spet na  način, ki ga instinktivno po navadi 
najbolje prepozna mama. Drugače kliče 
odraščajoči ali zasvojenec(ka). Božja beseda nam 
pripoveduje o klicu gobavcev, po takratnih 
navadah, izrinjenih iz družbe zaradi narave njihove 
bolezni. Ob srečanju z Jezusom so prosili za 
usmiljenje, za Njegovo bližino. Prepoznali so 
Njegovo bližino, ki vključuje usmiljeno ljubezen, a 
so obenem s pomočjo ki so jo prejeli, v večini 
pozabili na izvir pomoči in zahvalo. 
 V Cerkvi še »ponujamo« Jezusovo bližino -
tudi ob prvih petkih, z obiskom bolnikov, starejših- 
z možnostjo prejema zakramentov (sprave, 
obhajila, bolniškega maziljenja) a veliko njih (še)ne 
prepozna ali več ne prepozna  Odrešenika, da bi ga začeli klicati ali spet klicati.                                                                                             
 Drugi pa ponujajo »iz usmiljenja« evtanazijo , …., odhod z »medicinsko 
pomočjo«. Čisto nekaj drugega pa je pomoč paliativne medicine, ki se izraža že 
v človeški bližini in lajšanju bolečin in ohranjanju človeškega dostojanstva od 
spočetja do naravne smrti. Ob 8. oktobru, ko se obeležuje svetovni dan 
paliativne in hospic oskrbe začutimo resničnost evangeljskega sporočila. 
Gobavci  iščejo človeško in Božjo bližino, nekoga, ki jih bo imel za mar, ker so 
izrinjeni iz družbe. Prepričljivo zveni zapisano: »Ob umirajočem smo najprej 
ljudje, šele nato strokovnjaki …« in zato kot družba potrebujemo veliko več 
sočutja in konkretne bližine do kronično bolnih in umirajočih. Moralni teolog 
dr.Roman Globokar je poudaril, da bi lahko kot Cerkev storili več, zlasti »Za tiste 
primere ko družine ne zmorejo več imeti svojcev doma in mislim, da bi tako s 
profesionalno ekipo kot tudi z mrežo prostovoljcev to lahko vzpostavili tako, kot 
ima to cerkev organizirano v Avstriji ali Nemčiji.« Onkologinja dr.Maja Ebert 
Moltara pravi, da se od ljudi  v zadnjem obdobju življenja vedno znova veliko 

nauči. , koliko je življenje res neka vrednota in kako oni  toliko 
lahko vračajo ne samo meni, na življenje začneš gledati 
drugače, ko imaš ne …., ko veš, da boš odšel, da boš umrl. 
Dejansko se mnogi poglobijo vase in najdejo tisto modrost, 
ki jo poten delijo tudi z okolico. In verjetno bi kot družba, kot 
kultura  bili na koncu koncev bili lahko samo boljši.«4 Radio 
Ognjišče nas vabi med prijatelje radia Ognjišče (= PROjevce). Izvodi revije, ki so ob 
izhodu iz cerkve so gratis reklama. Vredno je da pobudo poznamo! Med drugim pišejo:  
V družino PRO vabi mo nove člane 

»Po dveh letih in pol začenjamo 
akcijo zbiranja novih Prijateljev 
Radia Ognjišče. Starejši PRO 
umirajo, mlajši PRO pa kar nekako 
oklevajo. Sicer priznajo, da nas 
poslušajo in /ali prisluhnejo  vsaj 
priljubljenim oddajam v podcastih., 
med PRO pa kar nekako nočejo. 
Le zakaj? 
Mislimo, da za bogat program 
ne prosimo »bogatije«- le 2,5 
€ na mesec oz. 30€ na leto. 
To je znesek, ki je praktično 
isti od vsega začetka…..V 
vseh minulih letih je bilo 
razmerje pri pridobivanju 
prihodkov takšno, da so 50% 
predstavljali darovi PRO 
jevcev, 50% pa so bili oglasi 
in plačane oddaje. Prav 

zaradi slednjih oddaj  lahko poslušate (preostali) program, ki ga pripravljamo sami in ga 
imate radi  …  »   
    4V mesecu oktobru še posebej povabljeni k sodelovanju  pri molitvi rožnega 
venca osebno, doma in v cerkvi (Iz Apostolskega pisma: Rožni venec Device Marije, papeža Janeza Pavla II.) 
  4Srečanje s člani ŽPS iz drugih župnij – v sredo, 12.10 ob 20.00 pri Kristusu 
Odrešeniku v Novi Gorici je lahko obogatitev, sinodalno srečanje ob upoštevanju 
znamenj časa.  
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09. okt.. 22 
28. nedelja  
-       

10.00 
14.00 
19.00-
19.30 

Skupna župnijska m. za žive in +  
Odhod -peš od ž.cerkve na Sv.Goro ;      
češčenje  - --sklep tedna za življenje 
+Ivanka Bitežnik (osm.) 

 P. 10.10. –     19.30 + Pavel Špacapan, Cecilja Kokošar 

T. 11.10 –    19.30 +Alojz in Ema Plesničar 

S. 12.10 19.30 +Jurkas Ivan 

Č. 13.10 19.00   
19.30  

molitev pred Najsvetejšim                           
- … 

P. 14.10     19.30 za +iz družine Gorjan 

S. 15.10.           19.30                             + Alojzija in Ludvik  Koršič                                                    

16. okt.. 22 
29. nedelja  
med letom -       

10.00 
17.00 -
19.00-
19.30 

Skupna župnijska m. za žive in + 
konkatedrala:»Odprta dlan«- Karitas    
- češčenje  - nato sveta maša           -    
p.o.n. 


