
Zakaj praznujemo maj?  
Kar je dobra mati v družinski hiši, je Marija za veliko božjo 
družino na zemlji, za celotno Cerkev: sonce duha, blagor 
kristjanov, zgled vseh čednosti. Je Kraljica cvetlic. Zato je 
najlepši mesec maj še posebej posvečen češčenju 
Nežni ljubezni in češčenju dobrih otrok ni zadostovalo 
praznovanje praznikov in obhajanje sobot Mariji v 
so cel mesec, najlepši pomladni mesec, da bi Marijo, odrešenje 
kristjanov, častili na zunaj s cvetjem, navznoter s pobožnostmi, 
molitvijo, petjem in premišljevanjem. Zato da bi z vsako pomladjo 
na novo vzcvetelo nežno češčenje Marije, ki nam je najlepši 
vzgled in mogočna priprošnjica pri Bogu.   
Da bi naše ljubke šmarnice postale v Božjih in Marijinih o
dragocen cvet, so potrebne štiri bistvene reči: lu
in zrak. Kakor cvetlice vrtnarja zgodaj zjutraj kot pozno zve
obračajo svoje čaše proti soncu, tako moramo mi odpreti svoja 
srca premišljevanju, da bi Marijine kreposti spoznali in jih 
posnemali. Kot so cvetovi po rosi – vrtnar jih pridno zaliva 
bodimo mi v molitvah in petju. 
Marija! Kraljica maja! Naš blagor in naše upanje! Tvoj oltar 
smo okrasili s cvetjem. Poglej milostno na našo pobožnost in naj 
ti tí darovi ugajajo. (A. M. Slomšek, Mati čiste ljubezni
 
 
 
 
 
 

KRAŠENJE 
APRIL  Račja vas Gor. 
MAJ Župeča vas Dol. Skopice

 
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. 
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Leto XXVIII.      

 
 

Prečastiti Sveti Marko,
ki te je Cerkev vedno posebej 

ne samo zaradi napisanega Evangelija, 
temveč tudi zaradi tvoj

požrtvovalnega 
in mučeništva v Aleksandriji.

Izprosi nam, da bomo posnemali tvoje 
kreposti in s srcem oznanjali in živeli 

Kristusov Evangelij.
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ki te je Cerkev vedno posebej častila 

ne samo zaradi napisanega Evangelija, 
 tudi zaradi tvojega  
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eništva v Aleksandriji. 

Izprosi nam, da bomo posnemali tvoje 
kreposti in s srcem oznanjali in živeli 

Kristusov Evangelij. Amen. 
 

 



19. 4. NED 3. velikonočna  Apd 3,13-15; 1 Jn 2,1-5; Lk 24,35-48 
TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 

»Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.« (Lk 24,45) 
Cerklje 7'00 Vinko Lopatič 
Krška vas 9'00 Za farane / 30. dan Terezija Tomše 
Cerklje 10'30 Silvester in starši Kelher 
20. 4.  PON Bernardka, mučenka 
Cerklje 18'00 Marija Javornik 
21. 4.  TOR Anzelm, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje 18'00 Gasior Karolina in Alojz 
22. 4. SRE Aleksandra, mučenka 
Cerklje 18'00 Jurečič Antonija, ob 80. roj. dnevu 
23. 4.   ČET Jurij, mučenec 
Cerklje 18'00 Drobnič Antonija, 15. obl., in vsi njeni iz 

družine Drobnič  
24. 4. PET Honorij, škof 
Cerklje 6'20 Za zdravje 
25.4.  SOB Marko, evangelist CELODNEVNO ČEŠČENJE 
Cerklje 7'00 Za pozabljene namene 
Cerklje 10'00 Oče Anton, obl., stari oče Anton, Marija, teta Marica 
Cerklje 17'00 Račič Maks in Janez Zalokar, obl. 
26. 4. NED 4. velikonočna / ned. dobrega pastirja / duh. poklici Apd 

4,8-12; Ps 118,1.8-9.21-23.26.21.29; 1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18 
»Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene.« (Jn 10,14) 
Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas 9'00 Marija in Franc Piltaver in vsi ++ iz druž. Rudman 

Cerklje 10'30 Starši Amon, Hrovat in Vlado Kožar / JUBILANTI 

27. 4. PON Hozana, devica  
Krška vas 18'00 Franc in Slavka Kalin 
28. 4.  TOR Ludvik, redovni ustanovitelj 
Cerklje 6'20 Franc Kovačič 
29. 4. SRE Katarina, devica in cerkvena učiteljica 
Cerklje 18'00 Srečko Furlan, 30. dan 
30. 4.  ČET Jožef Cottolengo, redovni ustanovitelj 
Cerklje  18'00 + Novak Jože, 30. dan / češčenje in slavilna molitev. 
1. 5.  PET Jožef delavec / začetek šmarnic 
Cerklje 7'00 Po namenu za rajne 
Krška vas 
Cerklje 

9'00 
10'30 

Miran in Jože Pregrat 
Horžen Miha, 30. dan 

2. 5. SOB Atanazij Veliki, škof in cerkveni učitelj 
Skopice 18'00 Za vaščane Skopic 
3. 5. NED 5. velikonočna Apd 9,26-31; 1 Jn 3,18-24; Jn 15,1-8 
»Brez mene ne morete storiti ničesar.« (Jn 15,5) 
Cerklje 7'00 Franc Gramc, obl., Gazice 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Za gasilce 
4. 5.  PON Florijan, mučenec 
Krška vas 19'00 Družina Slakonja 
5. 5.  TOR Angel, mučenec 
Cerklje 19'00 Eva Suchy 
6. 5.  SRE Dominik Savio, mldenič 
Cerklje 19'00 + Retelj iz Gazic 
7. 5. ČET Gizela, opatinja 
Cerklje 19'00 Škofljanc Drago, obl., in starše 
8. 5.  PET Bonifacij, papež 
Cerklje  19'00 Slavka Butara / 

večer birmanskih skupin 
9.  5. SOB Pahomij, puščavnik 
Župeča vas 18'00 Za žive in ++ vaščane Župeče vasi 
10. 5.  NED 6. velikon. ned. turizma Apd 10,25-26.34-35.44-48; 1 Jn 4,7-10; Jn 15,9-17 
»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!« (Jn 15,9). 
Cerklje 7'00 Rajko Jurečič in mama Ana, ob roj. dnevu 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Ivan Močnik, ob rojstnem dnevu 
11. 5. PON Estela, mučenka      
Cerklje 19'00 Jože Pegam in starši 
12. 5.  TOR Leopold, redovnik 
Cerklje 19'00 Antonija Retelj, 6. obl. 
13. 5. SRE Fatimska Mati Božja 
Cerklje 19'00 Jože Špiler 3., obl.  
14. 5.  ČET GOSPODOV VNEBOHOD 
Cerklje 19'00 Račič, Unetič in Jakob Škerlec 
15. 5.  PET Zofija, mučenka 
Cerklje 19'00 Račečič Fanika 15., obl. Skopice 

večer birmanskih skupin 
16. 5. SOB Janez Nepomuk, mučenec  
Boršt  18'0 Za vaščane Boršta / ob 14'00 blagoslov kapelice pri Martinu Duhaniču  



0 
17. 5. NED 7. Velikonočna  Apd 1,15-17.20-26; 1 Jn 4,11-16; Jn 17,11-19 
»Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega.« (Jn 17,15) 
Cerklje 7'00 Štefanič Štefan in starši – Skopice 11/a 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Amalija Kavčič, brat Tone, obl., in oče Anton  
18. 5 PON Janez I., papež 
Krška vas 19'00 Frančiška in Franc Gerjevič in Janez Poldan 
19. 5.  TOR Urban I., papež 
Cerklje 19'00 Brat Slavek in ++ iz družine Vuger 
20. 5.  SRE Bernardin, duhovnik / Po maši ŽPS 
Cerklje 18'00 Terezija Ferenčak in Terezija Karčič 
21.5.  ČET Teobald, škof 
Cerklje 19'00 Jurečič Antonija / po maši priprava na krst 
22. 5.  PET Julija, mučenka 
Krška vas 19'00 Ajster Anton, 3. obl.  

večer birmanskih skupin 
23. 5. SOB Renata, Spokornica 
Račja vas 18'00 Za žive in ++ vaščane Račje vasi 

24. 5. NED BINKOŠTI Apd 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; Jn 20,19-23 
»Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda« (Jn 20,20b) 
Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Gramc Antonija in Matija 
Cerklje 10'30 Frančiška Horžen in vse ++ Horžen 

Ivan Preskar, obl. 
PO MAŠI SREČANJE BOLNIKOV  

25. 5 PON MARIJA, MATI CERKVE / BINK. PON. 
Krška vas 19'00 Anton Jarkovič obl. in sin Toni 
26. 5.  TOR Filip Neri, duhovnik 
Cerklje 19'00 Družine Duhanič, Ignotti, Držič in Dolmovič 
27. 5.  SRE Alojzij Grozde, mučenec 
Cerklje 18'00 Jurečič Antonija 
28. 5.  ČET Ignacij, škof 
Cerklje 19'00 Horžen Miha 
29. 5.  PET Maksim Emonski, škof 
Krška vas 19'00 Marija Škofljanec – Bogolin obl. 

Škofljanc Viktor in Bogolin Stanislava 

30. 5. SOB Kancjan in Oglejski mučenci 

Črešnjice 18'00 Za vaščane Črešnjic, za Srečka Furlana 
31. 5. NED SVETA TROJICA 5 Mz 4,32-34.39-40; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20  
»In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,20). 
Cerklje 7'00 Kodrič Janez, obl.  
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Marija in Franc Potokar iz Račje vasi / Krst po maši 
1. 6 
Cerklje 

PON 
6'50 

Janez I. papež 
Po namenu / Maša s 5. razredom  

2. 6.  
Cerklje 

TOR 
17'00 

Erazem, škof 
Po namenu / maša z družinsko katehezo 

3. 6.  
Cerklje 

SRE 
18'00 

Karel Lwanga in ugandski mučenci 
Račečič Jože 3. obl in Srpčič Božo / Maša z birmanci 
Po maši vaje s prvoobhajanci in srečanje s starši  

4. 6.  
Cerklje 

ČET 
18'00 

SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
Miha Horžen 

5. 6. 
Cerklje 

PET 
17'00 

Bonifacij, PRVI PETEK 
Ana Baznik, 1. obl. / Maša z 9. razredom 

6. 6.  
Gazice 

SOB 
18'00 

Norbert, škof 
Po namenu za vaščane iz Gazic 

7. 6.  NED 10. nav. nedelja. 1 Mz 3,9-15; 2 Kor 4,13-5,1; Mr 3,20-35 
»Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.« (Mr 3,35) 
Cerklje 
Cerklje 

7'00 
10'00 

Za farane /                     PRVO OBHAJILO 
Po namenu za prvoobhjance / 
Marinček Vlado in Marija - Črešnjice 

8. 6. 
 

PON 
Drugje 

Medard, škof 
Za pozabljene namene 

9. 6. 
Cerklje 

TOR 
6'50 

Primož in Felicijan, mučenca 
Po namenu / Maša s 6. razredom 

10. 6. 
Cerklje 

SRE 
6'50 

Bogumil, škof 
Po namenu / Maša z birmanci 

11. 6. 
Cerklje 

ČET 
6'50 

Barnaba, apostol 
Po namenu / Maša s 4. razredom 

12. 6. 
Cerklje 

PET 
19'00 

SRCE JEZUSOVO 
Branko Ambrožič in starši in vsi ++ Kranjc 

13. 6.  
Cerklje 

SOB SRCE MARIJINO 
Po namenu zaročencev 

14. 6.  NED 11. nav. nedelja. Ezk 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mr 4,26-34 
»Brez prilike jim ni govoril, svojim učencem pa je posebej vse razlagal« (Mr 4,34) 
Cerklje 
Krška vas 
Cerklje 

7'00 
9'00 
10'30 

Za farane 
Kovačič Milka, Žokalj Mirko, Lopatič Minka 
Marija in Karel Butara 



V primeru, da opazite, da kakšna maša, ki ste jo naročili, ni napisana ali je narobe napisana, me prosim obvestite. 
Za napake se opravičujem in jih bom skušal tekom nedeljskih oznanil popravit. 

PRAZNOVANJE OB NAŠEM FARNEM 
ZAVETNIKU, SVETEM MARKU 

 

Sobota, 25. 4., celodnevno čaščenje  
7'00 - maša  
8'00 – 9'00 Boršt, Gazice / 9'00 – 10'00 Hrastje; Račja vas 
10'00 - maša  
11'00 – 12'00 Krška vas, Župeča vas  
14'00 – 15'00  Cerklje, Zasap, Črešnjice / 16'00 – Skopice 
17'00 maša 
 

Nedelja, 26. 4., Jubilanti  
Skupaj z zakonskimi jubilanti bomo letos obhajali mašno daritev 
26. aprila ob 10'30. Zaradi lažjega obhajanja slavja in da ne bi 
prihajalo do napak, prosim, da svojo udeležbo kot jubilanti javite 
čim prej župniku ali sestram. Srečanje bo pomagal organizirat 
Kolping.  Jubilanti se zberete pred cerkvijo vsaj 15 minut prej, da 
si pripnete šopek in na kratko ponovimo obred. Ob slovesni pesmi 
vstopimo in po pridigi vsak posebej obnovi svojo zaobljubo in 
prejme blagoslov. Po maši je skupno slikanje pred oltarjem in zunaj 
pod križem. Slike boste lahko dobili po dogovoru pri Rudman Luku 
(tel. 031-236-835). Sledi še manjša skupna pogostitev za vse 
skupaj. Že v naprej naprošam pridne gospodinje, če bi kaj napekle 
in kakšen kozarec dobrega cvička tudi dobro dene ob taki priliki, 
ko se veselimo skupaj vaše ljubezni in zvestobe.  
 
Sobota, 25. 4., predstava Mandragola 
Ob 20'00 ste lepo vabljeni na predstavo, komedijo Mandragola, ki jo 
je napisal  Niccolo Macchiavelli (3. 5. 1469 – 22. 6. 1527) florentinski 
diplomat, politik, filozof, pa tudi pesnik in dramatik. Deloval 100 let 
pred Shakespearom,150 let pred Molièrom in 200 let pred 
Goldonijem.  
Macchiavelli je bolj znan kot avtor dela Vladar (Il Principe – 1513) in 
po izreku iz tega dela, ki je bil dostikrat tudi napačno izrabljen: 
"namen posvečuje sredstvo". 

Gre za staro klasično komedijo, ki jo bodo predstavili v izvedbi 
igralske sekcije iz Žirov v režiji Matije Milčinskega. Vabljeni.  

NOVI ŽPS, GOSPODARSKI SVET IN KLJUČARJI 
Člani ŽPS so: 
žpk. Žakelj Janez; sestra Podrgajšek Ema; Kerin Vilma 
(Karitas); Rudman Irena (Kolping); Duhanič Ana Marija (zbor); 
Lubšina Silvester (cerkovnik); Retelj Rok (cerkovnik); Marinček 
Samo (gospodarski svet); Dvornik Andreja (katehistinja); Bevc 
Štefka (Cerklje); Baznik Tina (Cerklje); Špiler Matjaž 
(Črešnjice); Gramc Retelj Mateja (Gazice); Pfeifer Jožica 
(Hrastje); Arh Anica (Hrastje); Unetič Hedvika (Račja vas); 
Kovač Veronika (Zasap); Krajan Anica (Skopice); Špiler David 
(Župeča vas); Piltaver Jožica (Krška vas); Lopatič Anica (Boršt). 
 
Gospodarski svet in ključarji:  
žpk. Žakelj Janez; Marinček Samo; Duhanič Martin; Ilc Franc; 
Baznik Jože; Žugič Martin; Baškovič Stane; Beribak Dušan 
Ajster Sandi; Germovšek Franc; Grojzdek Vili st. (ključar - 
Cerklje); Ograjšek Roman (ključar Cerklje); Vegelj Zdravko 
(ključar Krška vas); Zagorc Marjan (ključar Krška vas). 
 
Vsem, ki ste do sedaj opravljali te funkcije, se v imenu 
župnije iskreno zahvaljujem. Vsem novim članom pa želim 
obilo Božjega blagoslova. Prav v teh dneh, ko to pišem, smo 
se poslovili od bivšega ključarja, za katerega je g. Miklavčič 
in tudi drugi dejali, da je zelo predano opravljal svoje delo. 
Vsem želim obilo tega poštenega in iskrenega duha v dobro 
župnije in kraja ter krajanov. Hvala.  
 
GASILCI 
Ob godu svetega Florjana se bomo zbrali skupaj z gasilci 
tokrat v Cerkljah in sicer v nedeljo, 3. maja, ob 10'30. 
Hkrati želim izraziti prisrčno zahvalo za ves vaš trud in 



požrtvovalnost za dobro kraja, ko se tako sr
vsakemu klicu "Na pomoč". 
 
ŠMARNICE 
Tudi letos smo lepo povabljeni k šmarnicam. Šmarnice bodo 
potekale v okviru maše v Cerkljah ali v Krški vasi ob 
uri. Posebnost letošnjega leta je, da bodo šmarnice
potekale tudi v nekaterih vaseh ob kapelicah. 2. 5. bodo na 
Skopicah (pri stari kapelci pri Kodričevih
vasi, 16. 5. na Borštu, 23. 5. v Račji vasi in 
Črešnjicah. Maša po vaseh bodo ob 18'00. 
To je izredno lepa pobožnost k Materi Mariji
Jezusu. Posebej lepo povabljeni otroci.  
 
VEČER BIRMANSKIH SKUPIN 
Letos, kot predokus duhovnih vaj bomo poskusili z ve
birmanskih skupin, ki bo potekal tri petke oziroma sobote v 
maju. Birmanska skupin se zbere v petek (8. ali 15
pri šmarnicah, kjer dejavno sodeluje z branje
se zberemo v župnišču, kjer sledi priprava na pashalno 
večerjo s peko hostij, pashalna večerja ter spoznavanje ob 
igri in projekcijah slovenskih blaženih (Anton Martin 
Slomšek, Alojzij Grozde, Drinske mučenke).
pozno zvečer z večernicami. Prespi se v 
sobah, ki so namenjene za goste. Zjutraj ob 7'00
hvalnice ter ob 9'00 še kratek skupni povzetek in zaklju
Več bodo birmanci izvedeli pri rednem vero
svojih birmanskih animatorjih.  
 
SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV
10. 5. po maši ob 10'30 bo sestanek za starše prvoobhajancv. Na 
sestanku se bomo domenili vse potrebno v pripravi na prvo sveto 
obhajilo.  
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SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV 
10. 5. po maši ob 10'30 bo sestanek za starše prvoobhajancv. Na 
sestanku se bomo domenili vse potrebno v pripravi na prvo sveto 

Drugi sestanek bo v sredo, 3. 6., že nekoliko konkretnejši in sicer vaje 
pred svetim Rešnjim telesom, kjer bodo sodelovali tudi otroci ter vaje 
za nedeljo, ko bo prvo sveto obhajilo. Letos bo k prvemu obhajilu 
pristopilo 21 
prvoobhajancev.  
ROMANJE 
BOLNIKOV NA 
BREZJE  
Tretja sobota v 
juniju (20. 6.) bomo 
poromali z bolniki 
in ostarelimi na 
redno skupno 
vseslovensko 
srečanje na Brezje. Prijavite se lahko v župniš
ali Karitasu). Več informacij boste deležni v prihodnjem 
župnijskem listu.   
 
SREČANJE BOLNIKOV NA BINKOŠTI
Posebej lepo vabljeni bolniki 
maši ob 10'30, ko boste prejeli tudi 
Po maši pa bo še skupno srečanje. 
 
ORATORIJ 
na prvem skupnem srečanju animatorjev  pod vodstvom Jana 
Rudmana in Barbare Marn se vas j
in volja, da se naredi lep oratorij
Starši pa ste že sedaj vabljeni, da svojim otrokom 
rezervirajte čas od pon. 6. julija do sobote 11
16'00 popoldne nedeljska sveta maša in bo tudi z
oratorija.  
Prijavnice bodo na razpolago že 
Bog blagoslovi priprave in samo izvedbo. 
 

že nekoliko konkretnejši in sicer vaje 
vetim Rešnjim telesom, kjer bodo sodelovali tudi otroci ter vaje 

za nedeljo, ko bo prvo sveto obhajilo. Letos bo k prvemu obhajilu 

anje na Brezje. Prijavite se lahko v župnišču (pri sestrah 
 informacij boste deležni v prihodnjem 

ANJE BOLNIKOV NA BINKOŠTI 
Posebej lepo vabljeni bolniki in ostareli na binkošti k sv. 
maši ob 10'30, ko boste prejeli tudi sv. bolniško maziljenje. 
Po maši pa bo še skupno srečanje.  

anju animatorjev  pod vodstvom Jana 
Rudmana in Barbare Marn se vas je zbralo kar 19. Vzdušje 
in volja, da se naredi lep oratorij, torej je in se dela na tem.  
Starši pa ste že sedaj vabljeni, da svojim otrokom 

6. julija do sobote 11. julija, ko bo ob 
sveta maša in bo tudi zaključek 

Prijavnice bodo na razpolago že sredi maja. 
Bog blagoslovi priprave in samo izvedbo.  



ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 
V nedeljo, 14. 6., bodo otroci prejeli veroučna spričevala. 
Veroučenci naj bi imeli narejene vse naloge v delovnem 
zvezku in da bi tudi znali vsaj nekaj od tistega, kar se od njih 
pričakuje.  
SVETA EVHARISTIJA 
Evharistija je zakrament edinosti in ljubezni. Kristus je zato 
ustanovil evharistijo, da bi tudi po svojem vnebohodu ostal tesno 
povezan s svojimi učenci in vsemi ljudmi, ki sprejemajo vero 
vanj, v njegov nauk, v njegovo vstajenje in v njegovo navzočnost 
pod podobo kruha in vina. 
Kristus je ustanovil evharistijo, da bi s to skrivnostno nadnaravno 
hrano v kristjanih krepil prvo in glavno krepost – to je krepost 
ljubezni, ljubezni do Boga in do bližnjega.  Kdor se bo hranil z 
evharističnim kruhom, bo vedno bolj postajal drugi Kristus in bo 
vedno bolj rasel v Ljubezen, saj je Kristus  utelešena Ljubezen. 
Zato je tako  pomembno, da kristjani trdno verujemo v 
evharističnega Kristusa, da pogosto obhajamo z vsem 
spoštovanjem evharistijo in tako rastemo v vesoljno Kristusovo 
skrivnostno telo – Cerkev. Čim bolj bomo kristjani evharistični 
kristjani, tem bolj bomo rasli v medsebojni edinosti in ljubezni. 
Naše obhajanje evharistije je lahko različno, ena pa mora biti vera 
v evharističnega Kristusa, pa tudi eno upanje vanj in ena 
ljubezen. 
 
Kristus, križani in vstali, ti utrjuj našo vero, naše upanje in našo 
ljubezen. Ti nas po moči Svetega rešnjega telesa in krvi popelji v 
polnost edinosti in v polnost Božjega življenja v Ljubezni. 
Po: S. Janežiču 

 
Hostija v prevodu pomeni "žrtev". Vsakič, ko prejmem Jezusa se 
moram zavedati, da sem z njim sprejel tudi žrtev. Sprehod do 
oltarja mora spremeniti moje življenje, drugače zakaj sem sploh 
šel k obhajilu. Le na tak način je lahko po prejemu hostije moje 
srce polno miru, da se čutim povezan z vsemi ljudmi, in zato tudi 
notranje močan, ker je z mano Jezus. 

Kakšen je naš odnos do svetega Rešnjega telesa? Daj, Gospod, da 
bomo odprti in dovzetni, da bomo sprejeli Tvoje kraljestvo, kakor 
sprejme otrok kruh od svojega Očeta. Naj po moči Rešnjega 
telesa in krvi prebivamo v Tvojem miru. 

 
 
 

Ni življenja brez svetlobe 
 

K najlepšim čudežem sodi svetloba,  
četudi se nam zdi samoumevna. 

Le v sončni svetlobi lahko uspeva življenje.  
Vse, kar živi, potrebuje svetlobo,  

hrepeni po svetlobi, raste v svetlobo. 
 

K človekovemu življenju sodi svetloba dneva,  
a tudi tema ponoči,  

dejavna rast in krepilen spanec.  
In k življenju sodijo tudi senčne plati:  

ne le veselje, marveč tudi trpljenje,  
temno breme neuspeha,  

pomračitev, ki jo povzroča zlo. 
 

Naj še tako vedno znova poskušamo temno potisniti  
v ozadje in ga zanikati, slednjič nam ostane samo ena pot:  

sprejeti senco in upati na 
svetlobo,  

na svetlobo z višine, ki sveti v 
temo,  

jo prodre in spremeni. 
 

Potem pride v naše ohlajeno 
življenje sonce. 



Potem smo lahko tudi sami sonce in lahko v temno življenje  
drugih ljudi prinesemo sončne žarke ljubezni. 

 
Phil Bosmans 


