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VESELJE VELIKONOČNEGA JUTRA SE NADALJUJE 
 

Skrivnost velikonočnega praznika je za nami. Mogoče smo letos še globlje slišali 
Jezusovo naročilo Mariji Magdaleni in drugi Mariji v velikonočnem jutru: »Ne bojta 
se! Pojdita in sporočita mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me bodo videli« 
(Mt 28,10). Poslani ženi, deležni objema poveličanih Jezusovih nog, naznanjata, da 
je velikonočni čas uvajanja v skrivnost najglobljega veselja čas in priložnost, ko naj 
velikonočna skrivnost bogati in prežarja »našo Galilejo«, kraj in okolje, kjer živimo, 
kjer nas je letos še posebej zaznamoval postni čas z bolečino; kraj, kjer »smo 
doma«, kjer se uresničuje naše življenje. 
Pred leti me je močno nagovorila misel iz poslanice papeža Benedikta XVI. za 
svetovni dan mladih 2012, kjer pravi, »da pravo veselje ni nekaj površinskega, ne 
prihaja od stvari in okoliščin, ampak iz globoke skladnosti med ljudmi, ki jo vsi 
občutimo v srcu in nam daje občutiti, da je lepo biti skupaj ter se podpirati na 
življenjski poti«. 
Pri trudu za pravo veselje se mi zdi pomembno poudariti, kako zamere, ki jih prinaša 
vsakdanjik vsakemu izmed nas, ohromijo naše veselje. Kot bi nas paralizirale, da 
postanemo nesposobni videti, zaznavati in delati dobro. Slišal sem prispodobo: če 
se prepustimo zameri, je podobno, kot bi sami zaužili strup in čakali, da bo začel 
učinkovati na tisti osebi, ki nam je naredila krivico… 
Kako zmoremo v moči vere v Jezusa odpuščati, nam izvrstno pokaže apostol Pavel s 
svojo izkušnjo v Korintu. Pavel ne skriva, kako močno ga je prizadelo, a hkrati s 
pomočjo od zgoraj pokaže smer, ki je zelo aktualna tudi danes. 
Tudi sam sem nekoč doživljal, kako težko je odpustiti, ko naš bližnji ubesedi zlobno 
privoščljivost, da je prišlo do nesreče. Ko se skozi možgane valijo izrečene strupeno 
zlobne besede privoščljivosti, da nas je življenje zaznamovalo in močno načelo 



zdravje. V izkustvu svoje situacije sem najtežje dojel, da je Božja prisotnost med 
nami kot usmiljena ljubezen, ki spoštuje vsakega človeka. Počasi, silno počasi, sem 
zmogel s srcem dojemati, koliko ran in ranjenosti je zaznamovalo tega človeka, da iz 
svojih stisk sedaj išče izhod tako, da povzroča bolečine drugim. 
V tem velikonočnem času letošnjega majnika sta posebej ohrabrujoča Pavlova 
prošnja in povabilo, naj se vedno znova odločamo za ljubezen do tistega, ki je storil 
krivico. Ko iz srca odpuščamo, vstopamo v veselje ljubezni. Poklicani in povabljeni 
smo k velikodušnosti s posebno pozornostjo do najbolj potrebnih. Ne pozabimo, da 
je v zadnjih trenutkih zemeljskega življenja, pri večerji s svojimi prijatelji, Jezus 
rekel: »Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! … 
To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno« (Jn 
15,9.11). Rok Metličar, škofijski upravitelj Celje 
 

BESEDA ŽIVLJENJA ZA MAJ  - UČINKOVITO PRIČEVANJE 
 

»Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam« (Jn 20,21) 
 

Evangelist Janez po tragičnem poročilu o Jezusovi smrti na križu, zaradi katere so 
bili učenci zelo prestrašeni in zbegani, oznanja presenetljivo novico: Jezus je vstal od 
mrtvih in se vrnil k svojim! Vstali se je namreč na velikonočno jutro prikazal in 
razodel Mariji Magdaleni. Istega večera se je prikazal drugim učencem, ki so bili 
zaprti v hiši, ker jih je preplavil občutek zbeganosti in poraza. 

Jezus jih gre iskat in jih hoče vnovič srečati. Ni pomembno, da so ga izdali ali pred 
nevarnostjo zbežali, pokaže pa se jim z znamenji trpljenja: zaradi smrti na križu ima 
roke in prsi ranjene, prebodene in raztrgane. S svojo prvo besedo jim zaželi miru; to 
je pravi dar, ki prepoji dušo in spremeni življenje. 

Tedaj ga učenci končno prepoznajo in se znova razveselijo; tudi oni se čutijo 
ozdravljene potolažene in razsvetljene, saj so znova v družbi svojega Učitelja in 
Gospoda. 

Potem Vstali tej skupinici slabotnih mož zaupa zahtevno nalogo: da se odpravijo 
na ceste in svetu prinesejo evangeljsko novost, kakor je delal on sam. Kakšen 
pogum! Kakor je Oče zaupal njemu, tako jim Jezus izkaže vse svoje zaupanje. 

Potem Jezus, dodaja Janez, »dihne vanje«, to pomeni, da z njimi podeli svojo 
notranjo moč, Duha ljubezni, ki prenavlja srca in duše. 

 

»Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam« 
 

Jezus je preživel celotno človeško življenje: doživljal je veselje prijateljstva in 
bolečino zaradi izdaje, napor pri delu in utrujenost zaradi hoje; ve, iz česa smo 
ustvarjeni, pozna meje, trpljenje in polomije, ki nas dan za dnem spremljajo. Kakor 
je naredil z učenci v mračni sobi, še naprej išče vsakega od nas v naših teminah, v 
zaprtosti vase in nam verjame. 

Vstali Jezus nam predlaga, da skupaj z njim izkusimo novo življenje in mir, da bi ga 
potem lahko delili z drugimi. Pošilja nas, naj pričujemo o svojem srečanju z njim, naj 



“izidemo” iz sebe, iz naših krhkih gotovosti in naših omejenosti in naj v času in 
prostoru raztegnemo poslanstvo, ki ga je on prejel od Očeta: oznanjevanje, da je 
Bog ljubezen.  

 

»Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam« 
 

Chiara Lubich maja leta 2005 prav to besedo življenja razlaga takole: »Danes ne 
zadoščajo več besede. *...+ Oznanjevanje evangelija bo učinkovito le, če bo temeljilo 
na pričevanju življenja, kakršno je bilo pričevanje prvih kristjanov, ki so lahko rekli: 
“Oznanjamo vam, kar smo videli in slišali ...” Učinkovito bo, če bo mogoče kakor o 
njih tudi o nas reči: “Glej, kako se ljubijo, in drug za drugega je pripravljen umreti” 
(Tertulijan); učinkovito bo, če bomo ljubezen konkretizirali z dajanjem in pomagali 
tistemu, ki je v potrebi, če bomo znali dajati hrano, obleko in stanovanje tistemu, ki 
tega nima, ponuditi prijateljstvo tistemu, ki je sam in obupan, podporo tistemu, ki je 
v preizkušnji. Če bomo živeli tako, bomo v svetu pričevali za Jezusovo privlačnost, in 
ko bomo postali drugi Kristus, se bo njegovo delo tudi zaradi našega prispevka 
nadaljevalo.« 

 

»Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam« 
 

Tudi mi lahko gremo iskat Jezusa v moških in ženskah, ki so jetniki bolečine in 
osamljenosti. Tudi mi se lahko spoštljivo ponudimo za spremstvo na življenjski poti 
naproti míru, ki ga daje Jezus. Tako dela M. Pia s svojimi prijatelji, ki v majhnem 
centru v južni Italiji služijo migrantom. Na tistih obrazih lahko razberemo zgodbe o 
bolečini, vojni in nasilju, ki so ga prestali. 

»Kaj iščem?« zaupa M. Pia. »Mojemu življenju daje smisel Jezus in vem, da ga 
lahko prepoznam in srečam predvsem v najbolj ranjenih bratih. V našem združenju 
smo jim ponudili tečaje italijanskega jezika in pomoč pri iskanju stanovanja in dela. 
Pomagamo jim tudi v njihovih materialnih potrebah. Vprašali smo jih, ali bi 
potrebovali tudi duhovno podporo, in ta predlog so z veseljem sprejele pravoslavne 
žene iz šole italijanščine. V sprejemni center za priseljence so prišli tudi kristjani iz 
evangeličanske Baptistične cerkve. V dogovoru z baptističnim pastorjem jih ob 
nedeljah spremljamo do njihovega bogoslužnega prostora, ki je precej oddaljen. Iz 
te konkretne ljubezni med kristjani se je rodilo prijateljstvo, ki se potem utrjuje tudi 
s kulturnimi srečanji, okroglimi mizami in koncerti. Odkrili smo, da smo “ljudstvo”, ki 
išče in najde nove poti do edinosti v različnosti, da tako vsem pričujemo za Božje 
kraljestvo.«                                                                                                           Letizia Magri 

 

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA IN TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE od 
5. do 12. maja 2019 - TVEGAJ ŽIVLJENJE Z GOSPODOM 
 

Letošnja poslanica papeža Frančiška za 56. svetovni dan molitve za duhovne poklice, 
ki bo 12. maja, na nedeljo Dobrega pastirja, razmišlja, kako nas Gospodov klic 
naredi za nosilce neke obljube in hkrati zahteva pogum. Bog nam prihaja naproti in 
nas vabi, da vstopimo v veliki načrt, ki ga želi deliti z nami. Pred našimi očmi razkrije 



obzorje širšega morja in obilnega ribolova. Poklic je vabilo, da ne stojimo na obali z 
mrežami v rokah, temveč da hodimo za Jezusom po poti, ki si jo je zamislil za nas. 
Srečanje z Gospodom privlači in obenem straši. Klic nosi v sebi tveganje – pustiti 
vse, oditi za Njim, se mu posvetiti in sodelovati. Številni notranji odpori lahko 
preprečijo takšno odločitev, prav tako pa lahko okolje Cerkve pomaga poslušati in 
razločevati. Potrebni sta takšna mladinska pastorala in pastorala poklicev, ki bosta 
vsem pomagali odkrivati Božji načrt. 
Vabim vse duhovnike in druge pastoralne sodelavce, da skozi celo leto pomagamo 
vernikom pri odkrivanju poti, ki jih je Bog za njih pripravil, in da razširimo pojem 
duhovni poklic tudi na službe laikov v Cerkvi in jim priznamo nujnost za življenje 
Cerkve. 
Molitveni teden za duhovne poklice je priložnost zahvale za svojo poklicanost, za 
utrditev zaupanja v Emanuela, Boga z nami, za poglobitev odnosa in spravo med 
kleriškim in laiškim apostolatom, in za nenehen klic Bogu, naj se ne utrudi vabiti in 
opogumljati vabljene v svoj vinograd. 
»Ne dovolite, da vas okuži strah, ki nas hromi pred visokimi vrhovi, ki nam jih 
Gospod predlaga.«                       Jure Ferlež, nadškofijski referent za duhovne poklice 
 

PAPEŽ FRANČIŠEK IMENOVAL NOVEGA APOSTOLSKEGA NUNCIJA V SLOVENIJI 
 

Papež Frančišek je na praznik sv. Jožefa, moža Device Marije, 19. marca 2019, 
imenoval nadškofa msgr. Jean-Marieja Speicha za novega apostolskega nuncija v 
Republiki Sloveniji in predstavnika Svetega sedeža na Kosovu. 
Msgr. Jean-Marie Antoine Joseph Speich se je rodil 15. junija 1955 v francoskem 
mestu Strasbourg. Leta 1979 je v Strasbourgu diplomiral iz teologije, leta 1982 je v 
Rimu diplomiral iz dogmatične teologije in leta 1983 iz kanonskega prava prav tako 
v Strasbourgu. V duhovnika je bil posvečen 9. oktobra 1982 ter med letoma 1982 in 
1984 opravljal duhovniško službo v župniji St. Vincent de Paul v Nadškofi ji 
Strasbourg. Izobraževanje za vatikansko diplomatsko službo je začel leta 1984 in ga 
je sklenil leta 1986, med tem pa je leta 1984 pridobil magisterij, leta 1986 pa 
doktorat iz kanonskega prava. Med letoma 1986 in 2008 je služboval na apostolskih 
nunciaturah na Haitiju, v Nigeriji, Boliviji, Kanadi, Nemčiji, Veliki Britaniji, Egiptu, 
Španiji in Andori ter na Kubi. Od leta 2008 je bil odgovoren za frankofonski oddelek 
pri Državnem tajništvu Svetega sedeža. 
Msgr. Speich je kot vodja ali član delegacij zastopal Sveti sedež na mednarodnih 
srečanjih in konferencah ter bil v uradnih delegacijah ob potovanjih papeža Janeza 
Pavla II. in papeža Benedikta XVI. Papež Frančišek mu je 24. oktobra 2013 podelil 
škofovsko posvečenje in naziv naslovnega nadškofa kraja Sulci (Italija) ter ga istega 
leta imenoval za apostolskega nuncija v Gani. 
Nadškof Speich govori alzaški, francoski, nemški, italijanski, angleški in španski jezik 
ter razume portugalsko, fl amsko, latinsko in grško. 



V imenu Slovenske škofovske konference (SŠK) je ljubljanski nadškof metropolit in 
predsednik SŠK msgr. Stanislav Zore poslal čestitko novoimenovanemu 
apostolskemu nunciju msgr. Speichu in mu v imenu krajevne Cerkve izrazil obilo 
Božjega blagoslova pri delu ter mu izrekel dobrodošlico v naši domovini. 
Novi apostolski nuncij bo v Slovenijo prišel predvidoma v drugi polovici maja 2019. 
dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik SŠK 
 

POSTOPEK ZA BEATIFIKACIJO ŽRTEV KOMUNISTIČNEGA TOTALITARIZMA 
 

Postulator p. dr. Metod Benedik OFMCap me je v imenu pobudnika Slovenske 
škofovske konference z dopisom z dne 10. aprila 2018 prosil za začetek škofijskega 
postopka za beatifikacijo žrtev komunističnega totalitarizma. 
Žrtve komunističnega totalitarizma so: duhovnik Lambert Ehrlich, bogoslovec Alojzij 
Breznik, duhovnik Franc Cvar, učiteljica in organistka Anica Drobnič, cistercijan p. 
Placid Grebenc, duhovnik Srečko Huth, duhovnik Franc Kek, duhovnik Janko 
Komljanec, duhovnik Franc Kramarič, duhovnik Franc Nahtigal, učiteljica Marica 
Nartnik, učiteljica Ivanka Novak-Škrabec, duhovnik Valentin Oblak, duhovnik Jakob 
Omahna, dijak učiteljišča Janez Pavčič, Marijina sestra Antonija Premrov, križnik p. 
Ivan Anton Salmič, laik Lenart Velikonja, laik Anton Murgelj, laik Alojzij Murgelj, 
študent Jaroslav Kikelj, duhovnik Matej Krof, duhovnik Ignacij Nadrah, bogoslovec 
Bernard Štuhec, bogoslovec Emil Kete in učiteljica Veronika Lestan. 
Ker je bilo v dosedanjih postopkih v zvezi z ugotavljanjem mučeništva omenjenih 
žrtev komunističnega totalitarizma potrjeno, da obstaja gotovost o njihovem 
mučeništvu, prošnjo sprejemam v skladu s čl. 43, § 1 navodila »Sanctorum Mater« 
in to objavljam v Sporočilih slovenskih škofij. 
Po določilih čl. 43, § 3 navodila »Sanctorum Mater« pozivam vse vernike, naj 
sporočijo vse podatke, ki bi bili koristni za ta postopek, možne ovire oz. 
nasprotovanja glede katerega izmed kandidatov ter morebitna uslišanja na 
priprošnjo žrtev komunističnega totalitarizma na naslov: Nadškofija Ljubljana, 
Ordinariat, Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana. 
Vernike naših škofij tudi vabim, da za beatifikacijo žrtev komunističnega 
totalitarizma molijo in se priporočajo njihovi priprošnji.      msgr. Stanislav Zore OFM 
 

ŠMARNICE 2019 
 

Šmarnice za otroke Med belim in modrim Nilom avtorice Berte Golob so 
posvečene spoznavanju življenja misijonarja Ignacija Knobleharja, saj letos 
obhajamo dvestoletnico njegovega rojstva. Še posebej bo leto obarvano misijonsko 
tudi z izrednim misijonskem mesecem, ki ga je napovedal papež Frančišek. Želimo 
si, da bi misijonarjevo pričevanje otroke spodbudilo k delu za misijone, zaupanju v 
Marijino priprošnjo in pogumu za življenje iz vere.  
Šmarnice za odrasle Moj mali besednjak od Ž do A  avtorja Gregorja Čušina nas s 
pronicljivimi razmisleki ob pojmih od Ž do A vodijo k spraševanju o življenju 

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2019/04/Golob_izsek-1.pdf
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2019/04/Cusin_izsek.pdf


kristjana sredi sodobnega sveta. Smo pri tem pogumni? Ali raje poniknemo sredi 
množice, sledeč čredi, ki ne prepozna več, kje je srčika čudeža življenja? Kje se 
spotikamo in kam stremimo? Da bi le »živeli svoje življenje od Ž do A, kot drevo, ki 
mu listje ne ovene, ker ima korenine v nebesih, krošnjo pa še na zemlji«! 

SKAVTSKA HIŠA 
 

Pri skavtih se ukvarjamo z gradnjo hiše za upravo in oblikovanje voditeljev.  Hvala 
vsem, ki to pastoralno delo podpirate. Sveti oče sveti Janez Pavel II. je naročil 
škofom naj po svojih močeh podpirajo delo katoliških skavtskih organizacij. S tem v 
zvezi vam sporočam, kaj bom naredil jaz. Saj je bila sinoda mladih, saj je pred nami 
leto mladih. Vem da bi ljudje več dali, če bi šlo za zvonik ali karkoli »domačega«. 
 Mogoče se mi bo kdo pridružil, ali pa bo idejo preprosto uporabil za kaj svojega. 
Prosim za kakršnokoli pomoč pri tem projektu. 
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 
Ljubljana;  TRR: SI56 0214 0001 1096 119, sklic: 88, namen: Za skavtsko hišo. 
                                                                              Janez Kobal – generalni duhovni asistent 

SREČANJE ZA MEŽNARJE 
V soboto, 18. maja, bo v Preski pri Medvodah, ob 9.00, srečanje za mežnarje. Začeli 
bomo s predstavitvijo mežnarske službe, ki jo bo imel g. Roman Starc, stolni župnik. 
Po predavanju bo sledil pogovor. Srečanje bomo zaključili s kosilom v našem 
pastoralnem domu ob 12.00. Župniki naj mežnarje prijavite na srečanje najkasneje 
do 15. maja, na kozelj.jure@gmail.com                     Jure Koželj, nadškofijski referent  
 

ZAHVALA ZA DRUŽINSKI KRIŽEV POT NA VELIKI PETEK (dan potem) 
 

Spoštovane družine in družinice ... rada bi se vam zahvalila za  včerajšnje 
sodelovanje. 
Na prvem mestu hvala, ker se čutite del domače župnije in ste se hitro in prijazno 
odzvali na povabilo. 
Hvala, ker ste si prilagodili delovni dan. Nekateri ste celo prej zapustili službo in 
pravi čas prišli v Poljane z nasmehom na obrazu (hvala Marko:)). 
Hvala, ker ste s svojo "družinsko podobo" ob "mladem lesu" cerkvenih lip dali vtis 
njihovih korenin, ki črpajo iz bogastva Milosti. 
Hvala, ker ste vseeno prišli podelit Besedo, četudi ste za to doma pustili otroka z 
vročino in iskali varstvo zanj (hvala Marija). 
Hvala, ker ste vsak na svoj čudovit način predstavili "svojo" postajo. Meni osebno je 
najlepše slišati predšolske otroke, prvo in drugošolce, ki svoj  glas posodijo za ples 
črk in prve treme in jim ga uspe odplesati tako zelo prisrčno. Pa poslušati tiste malo 
večje najstniške glasilke, ki se morda doma niso dale na prvo besedo prepričati v 
branje. Ti so izjemno dragoceni in hvala, ker se trudite z njimi in zanje. 
Hvala za glas in kitaro, idejo in izvedbo knjižice družinskega pota, roke, ki so pribijale 
in lepile postaje po  drevesih ter nosile zvočnik naokoli (hvala Tomaž, Mirko in 

mailto:kozelj.jure@gmail.com


Darja, Jakob in Jaka). 
Hvala župnik Jože, ker podpirate, ker pridete, ker začutite ter izberete Besede ... ker 
ste. 
Pa bom v naslednjih povedih malce bolj osebna ... ponavadi po križevem potu 
domov pridem prazna. Nekoliko žalostna, saj ob pripravah in po postajah  nikoli ne 
potujem skupaj z vsemi "mojimi". Eden je tu, drugi tam ... Potem stvar prespim in se 
na sobotno jutro nekako zavem, kako zelo pomembno je pravzaprav že samo to, da 
s križevim potom vabimo družine, da pridejo, stopajo skupaj, se skupaj pripravljajo, 
pogovarjajo. Živijo, dihajo, so, bi napisal Čušin. (Pre)dajati take priložnosti zagotovo 
celo presega tiste minute "praznine".  
Vsem vašim družinam želim, da bi jutrišnje jutro zapolnilo praznine, s katerimi se 
srečujete na svoje velike petke. Želim vam, da ostajate ali postajate korenine za svoj 
mladi les - tako v smislu družine kot v smislu župnije. 
Želim vam vsega dobrega. In želim si, da bi še kdaj rekli "z veseljem" na moje 
povabilo. Vse lepo in vse dobro!                                                                                Mateja 
 

NAPOVEDNIK 
 

V nedeljo, 5. maja, bo sveta maša ob 10h na Malenskem vrhu.  
Na dan 500 letnice posvetitve podružnične cerkve sv. Jurija na Volči bo tam v 
četrtek (16. 5.)  ob 17,30 spominska maša za žive in pokojne s podružnice Volča. 
V nedeljo, 19. maja, ob 10. uri  bo sveta maša na čast sv. Izidorju za Božji blagoslov 
pri delu s traktorji. Po maši bo blagoslov traktorjev. Ob 12,30 bo pred cerkvijo 
blagoslov motoristov in njihovih motornih koles. 
Praznik prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 26. 5., ob 10h. 
Urne sv. maše za blagoslov polja bodo: v petek, 24. 5., na Gori, v ponedeljek, 27. 5., 
pri Sv. Volbenku, v torek, 28. 5., na Volči, v sredo, 29. 5., na Gabrški gori. 
Na Vnebohod (četrtek, 30. 5.) bosta dve sveti maši: zjutraj ob 8,15 in zvečer ob 19h.   
 

IZPOVEDI BIRMANCEV     
 

Kdaj sem podobna Judu Iškariotu? Kadar izdam prijatelje. Nekdo mi zaupa skrivnost 
in verjame, da ne bom povedala naprej, jaz pa storim ravno to… Ko naredimo 
neumnost, za katero sem kriva jaz, zatožim pa koga drugega.  
Kdaj sem podobna apostolu Petru, ki je Jezusa zatajil? Kadar se zlažem, da nisem del 
neke skupnosti, da ljudje ne bi imeli slabega mnenja o meni… 
 

Kot Juda Iškariot se prepoznam, ko izdam prijatelja, sem egoistična in namesto boga 
dam na prvo mesto raje materialne dobrine.  
Kot Peter se prepoznam, ko nekomu nekaj obljubim, a na koncu to pozabim in mi je 
potem žal… 
 

Judu sem podoben takrat, ko mi je nerodno pred drugim, ker sem veren. 
Peter sem takrat, ko nagajam sestri in je mami huda, jaz pa rečem, da nisem začel… 
 



Počutim se kot Peter, ko nekomu rečem, da ga ne poznam, da jaz ne pridem v 
težave… Kot Juda pa, ko nekoga izdam, ko nekaj narobe naredim (kaj vzamem ali 
ukradem…). 
 

Kot Juda se počutim takrat, ko storim kak greh in če nekoga izdam ter se ne držim 
besede… Kot Peter pa se počutim takrat, ko se zlažem staršem ali prijatelju.  
 

Moram priznati, da mi je bil letošnji verouk nasploh zelo všeč. Všeč mi je bilo, ko je 
župnik veliko razlagal in smo ga v veliki večini poslušali, kar se ni zgodilo vsako leto. 
Letošnja priprava mi je bila v veselje, saj sem vedela, da nas na koncu leta čaka 
birma in se zanjo moramo pripraviti. Res je, da je bilo včasih naporno, dolgočasno ali 
pa se mi ni dalo, vendar verjamem, da se je splačalo… 
 

             MOJA  POT 
 

Ej, kje je že tisti začetek vesel, 
ko sem to pot še brezskrben začel, 
takrat si me  s krstom sprejel, 
saj si že ob spočetju  vame verjel. 
 

Sem naredil prve korake, 
se jezil na svoje napake, 
"pazi nanj" angelu si naročil, 
ko obtolčen kot hribovska hruška solze sem točil. 
 

Ko v mladosti sem ga biksal, 
v nevednosti prevzeten čez tebe fiksal, 
ti potrpežljivo čakal si kraj poti, 
da  duša se umiri in pogled zbistri. 
 

Kadar obupujem, če načrt se ne obnese 
in v nepazljivosti me iz ovinka nese, 
še vedno si mi roko podal, 
ko v dno duše ranjen v grabnu svoje poti sem ležal. 
 

Velikokrat me satan je zavedel, 
do tam, kjer noga izgubi ime, sem  v močvirje zabredel, 
v spoznanju zmote sem ti prošnje izrekel, 
odpustil si mi, me iz težav izvlekel. 
 

Oče moj, vem kako je ta svet narejen, 
ne zapusti me, te prosim, brez tebe sem izgubljen, 
ne vem, kaj me še na tej poti čaka, 
vendar, zaradi tvoje ljubezni je vredna vsakega koraka. 
 

Z močjo žive vode me krepčaš, 
vse moje skrivnosti poznaš, 



samo ti veš, kdaj  zadnji korak bo izbran, 
ko z milostjo tvojo prahu te poti bom opran. 
 

Napisu Robi  Malovrh, ke piše rime zapovrh!!  20. 4 2019 
 

Glasilo Pod Martinovim plaščem izdaja Župnija Poljane nad Škofjo Loko; zanj Jože Stržaj, župnik; GSM  041 773 746; 
e-mail:  zupnija.poljane@rkc.si. Oblikovanje Izidor Jesenko 

 



 


