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SSVV. F. FRANČIŠEKRANČIŠEK K KSAVERSAVER   -      -   ČUDODELNIKČUDODELNIK  
Naši predniki so sv. Frančiška Ksaverja zelo častili.  Njemu v

čast in v zahvalo za uslišanja in ozdravitve so v naši cerkvi po-
stavili tudi kapelo, ki je bila posvečena v letu 1673. Pobožnost
do sv. Frančiška Ksaverja se je pri nas začela močno širiti v letu
1658, ko je, kot lahko preberemo v Letopisu kolegija Družbe
Jezusove 'dvojica plemenitih zakoncev trpela zaradi uroka njune
zakonske postelje. Da bi ga odvrnila, sta obljubila sv. Frančišku
Ksaverju letno obhajilo na njegov praznik. In glej, v istem času so
čarovnika močni vzgibi nagnili, da je po drugem človeku priznal
krivdo in poslej sta bila zakonca tega zla rešena. Kot votivno da-
rilo sta obljubila srebrno svetilko z večno lučjo.' To srebrno sve-
tilko sta očitno tudi darovala, saj za leto 1660 lahko v Letopisu
preberemo: 'Slavo našega blaženega čudodelnika Frančiška Ksa-
verja sta povečala dva votivna darova; med drugim srebrna sve-
tilka z ustanovo večne luči, ki jo bo z oljem oskrboval gospod Karel pl. Samburg,
dokler bo živel, in zato je vnaprej priskrbel dva vrča olja oz. potrebno vsoto.'

V Letopisu kolegija Družbe Jezusove je za vsako leto zapisanih vsaj nekaj usli-
šanj in ozdravljenj  na priprošnjo sv. Frančiška Ksaverja, na primer: 'Čudodelna
roka sv. Frančiška Ksaverja je mnogim, ki so jih stiskale različne težave, izkazala hi-
tro in zdravilno pomoč. Nekdo med njimi, nad katerim so zdravniki obupali, je oz-
dravel, ko je užil olje, ki je gorelo v svetilki pred svetnikovim oltarjem. Nekateri, ki
so jih župniki imeli za obsedene, so bili ozdravljeni z isto močjo... Neka deklica, sta-
ra štirinajst let, ki je tri ure trpela na krvotoku, se je zaobljubila k svetniku in oz-
dravela... Nekemu dvanajstletnemu dečku je zelo zatekel vrat. Zaobljubil se je sve-
temu čudodelniku in ozdravel ter se mu za prejeto dobroto zahvalil v njemu posve-
čeni kapeli... Tudi neka redovnica, ki jo je mučil hud glavobol, je po zaobljubi k sve-
tniku ozdravela...'. (Povzetek: J. Kolar)



KKRATKORATKO  POROČILOPOROČILO  SS  SREČANJASREČANJA ŽPS ŽPS
V nedeljo, 17. novembra 2019 smo se ponovno zbrali na rednem srečanju

Župnijskega pastoralnega sveta. Najprej smo p. Albertu Bačarju čestitali za
njegov god, ki ga je praznoval 15. novembra. Zatem smo se lotili točk po
dnevnem redu.

Pri odmevih na dekanijsko srečanje, je vsem trem našim članom, ki so se
udeležili srečanja. ostal v spominu filmček o biseru z naslovom Največji dar
in  predavanje p. Ivana Brescianija z naslovom Največji biser v mojem življe-
nju. Več o dekanijskem srečanju si lahko preberete v tem Župnijskem listu..

Birmanci pridno nadaljujejo svoje mesečne aktivnosti. Tokrat so s skupi-
no, ki obiskuje bolnike šli v dom Janeza Krstnika v Trnovem. Tam jih je pri-
čakala gospa Grasselli, ki je tudi organizirala, da je vsak član doma lahko
kaj povedal  o sebi,  tako so birmanci  lahko poslušali  resnične življenjske
zgodbe, ki so jih nagovorile. Šli so tudi v kapelo, kjer so zapeli pesem.

Glede adventnih večerov smo se dogovorili, da bodo tokrat bolj prepro-
sti: vsako adventno nedeljo si bomo lahko ogledali po en film z družinsko
in krščansko tematiko.

Svetopisemsko skupino po novem vodi s. Metka Kos iz skupnosti na Mir-
ju, naslednje srečanje bo 3.12.2019 ob 17. uri. Skupina je odprta za vse in
se ji lahko pridružite, vabljeni.  Miklavževanje bo 5. 12. 2019 zvečer, prišli
bodo tudi otroci iz zavoda Janeza Levca.  Adventna duhovna obnova bo
21. 12. 2019 od 9. do 11. ure. Jasličarji iščejo idejo za jaslice. 

Srečanje smo zaključili z blagoslovom in molitvijo p. Jožeta Kokalja.
                           Zapisala: J. Kolar

PPOROČILOOROČILO  ZZ  JESENSKEGAJESENSKEGA  SREČANJASREČANJA  ČLANOVČLANOV  ŽPSŽPS
V soboto, 9.11. 2019, je v Zavodu sv. Stanislava potekalo (pred)zadnje sre-

čanje članov župnijskih pastoralnih svetov v sedanji sestavi, saj se bo spomla-
di zaključil njihov petletni mandat. V marcu 2020 bodo volitve oz. imenovanja
novih članov ŽPS, ki bodo naslednjih pet let opravljali poslanstvo služenja ter
podarili nekaj svojega časa in moči za rast Božjega kraljestva v župniji in slo-
venski Cerkvi. Iz župnije sv. Jakoba smo se srečanja udeležili trije člani.

Po uvodni molitvi smo si ogledali kratek film Največji dar. Deklica v filmu je
dala vse za srečo svoje starejše sestre, ki je po materini smrti skrbela za dru-
žino. Kupila ji je biserno ogrlico. Sledil je nagovor g. nadškofa Stanislava Zore-
ta, v katerem se je zahvalil vsem sedanjim članom ŽPS, nato pa predavanje je-
zuitskega provinciala p. Ivana Brescanija, z naslovom Moj dragoceni biser. 

Ob začetku predavanja se je vprašal, ali znamo prepoznati biser – iti iz sebe.
Ali je pomembnejša stvar, ali odnos? Razmišljal je o človeku, ki je od nekdaj
»homo viator«, človek v gibanju. Naše življenje je potujoča Cerkev. Je pot od
otroških in mladostniških let, srednjih let, starosti in odhoda v večno življe-



nje.
Cilj naše poti je vrnitev k Očetu. Življenje razumemo samo v luči našega ci-

lja, konca. Tudi maša je vrnitev k Očetu. Vse, kar delamo v življenju, naj dela-
mo v tej luči. Človek je podoba stvarstva. V njem so zvezde, luna, sonce. Člo-
vek je skrivnost. Vsak izmed nas moli Očenaš tako osebno, da je edinstven.
Življenje  vključuje  Boga in  bližnjega.  Človek  je  edino  bitje,  ki  lahko vrača
stvarstvo Bogu v zahvalo in to pri vsaki sv. maši.

Lepo je pripadati skupnosti -  župniji, škofiji. Pripadnost je dar in darovanje.
V župniji obstajajo različne stopnje pripadnosti:

- jedro župnije sestavljajo župljani, ki so »motor« župnije. Brez tega jedra
župnik ne more delovati;     

- župljani, ki v župniji živijo le zakramentalno življenje in ne pripadajo nobe-
ni župnijski skupini;

- oddaljeni kristjani, ki obiščejo cerkev le občasno;
- prebivalci, ki ne hodijo v cerkev in so le teritorialno del župnije.
V naše župnije vstopa tudi veliko ideologij -  izmov: nacionalizem, morali-

zem, individualizem, formalizem, pietizem,  gnosticizem… Tudi kristjani  se
lahko izgubimo v nekih »izmih«.

Kaj nas lahko loči od Kristusove ljubezni… Rim 8, 35: nekomunikacija, moja
volja,  drugačnost,  ljubosumnost,  pretirana  skrb  zase,  pretirana  kritičnost.
Vse to trga telo narazen.

Kaj naše telo drži skupaj? Božja beseda, duhovno prijateljstvo, molitev, ki
me združi s  Kristusovim telesom. Z zakramentoma  sv.  krsta in evharistije
smo vcepljeni v Kristusovo telo, ki je Vstalo od mrtvih. To pomeni živeti našo
človeško naravo kot sinovi in hčere, bratje in sestre, pa tudi povezanost z na-
šimi svetniki, pokojnimi, vernimi dušami, nebeškim Jeruzalemom. 

Rojeni smo za večno življenje. Ljudje nas gledajo, kako umiramo, koga razo-
devamo, kakšna bo naša zadnja ura. Ne umiramo sami.  »Tudi če bi hodil v te-
mni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj..« ( Psalm 23).

»Vsak, kdor ima to upanje vanj se očiščuje«.( 1 Jan 3, 1). Če imamo upanje v
Boga, se že očiščujemo.

Po končanem predavanju je sledilo delo po skupinah.
Prebrali smo svetopisemski odlomek: » Nebeško kralje-
stvo je tudi  podobno trgovcu,  ki  išče lepe bisere.  Ko
najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima in ga
kupi.« (Mt 13, 45–46) Razmišljali  smo, katere so tiste
stvari, zaradi katerih bi bil pripravljen prodati vse, da bi
jih dobil. Kje vidim bisere, Božje dotike pri mojem delu

v župniji, kateri dragoceni biser želim prenesti na svoje prihodnje sodelova-
nje v župniji in kako ga lahko posredujem drugim župnijskim sodelavcem? Po-
membna so dobra dela v svojem okolju in župniji ter vztrajnost pri iskanju bi-
serov. Srečanje smo zaključili z molitvijo in skupnim kosilom. Mirjam
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SSVETEVETE  MAŠEMAŠE 

nedelje in prazniki 
ob 8h, 930 in 17h

delavniki ob 7h in 1830

sobote ob 1830;
prazniki, ko je delovni 
dan: 930 in 1830.

NNAPOVEDNIKAPOVEDNIK
• NNEDELJAEDELJA, 24. , 24. NOVEMBRANOVEMBRA: nedelja 

Kristusa Kralja,  godujejo sv. An-
drej Dung in vietnamski mučenci   

• PPONEDELJEKONEDELJEK, 25. , 25. NOVEMBRANOVEMBRA: goduje-
ta sv. Katarina Sinajska, redovnica, 
mučenka ter sv. Mojzes, mučenec  

• ČČETRTEKETRTEK, 28. , 28. NOVEMBRANOVEMBRA: godujeta 
sv. Katarina Laboure, redovnica ter
sv. Teodora, opatinja 

• SSOBOTAOBOTA, 30. , 30. NOVEMBRANOVEMBRA: godujeta 
sv. Andrej, apostol ter sv. Mirokles,
škof  

• NNEDELJAEDELJA, 1. , 1. DECEMBRADECEMBRA: 1. adventna 
– začetek cerkvenega leta (leto A/
II), goduje sv. Eligij, škof –  Pri sv. 
maši ob 17. uri vabljeni na 1. ad-
ventni večer. 

• TTOREKOREK, 3. , 3. DECEMBRADECEMBRA: godujeta sv. 
Frančišek Ksaver, redovnik ter sv. 
Sofonija, prerok – Ob 17. uri bo 
srečanje Svetopisemske skupine. 
Vabljeni na srečanje.

• SSREDAREDA, 4. , 4. DECEMBRADECEMBRA: godujeta sv. 
Janez Damaščan, duhovnik, učitelj 
ter sv. Barbara, mučenka 

• ČČETRTEKETRTEK, 5. , 5. DECEMBRADECEMBRA bo pri večer-
ni sveti maši Miklavževanje za 
otroke. Vabljeni. 

• PPETEKETEK, 6. , 6. DECEMBRADECEMBRA: godujeta sv. 
Nikolaj (Miklavž), škof ter sv. Aze-
la, devica 

• NNEDELJAEDELJA, 8. , 8. DECEMBRADECEMBRA: 2. adven-
tna, Brezmadežna – Pri sv. maši ob
17. uri vabljeni na 2. adventni ve-
čer. 

AADVENTNIDVENTNI  VEČERIVEČERI - tema je družina in odnosi v njej - po maši ob 17h filmpo maši ob 17h film
• 1. adventna1. adventna: Pogumni: (Corageous 2011): vloga očeta v družini
• 2. adventna2. adventna: Vera kot krompir (Faith like Potatoes 2006): predanost Kristusu
• 3. adventna3. adventna: Ljubezenski izziv (Fireproof 2008): odnos mož žena
• 4. adventna4. adventna: Vojna soba (War Room 2015): moč molitve v odnosu

AADORACIJADORACIJA
ob ponedeljkih po večerni sveti maši 
ob sredah od 18h naprej

VVEROUKEROUK ob ponedeljkih ob 16h, 1645 in 1730

SSPOVEDOVANJEPOVEDOVANJE ob ponedeljkih od 17h do 1815 in nedelje med mašami

DDUHOVNOUHOVNO  BRANJEBRANJE ob torkih ob 17h

BBIBLIČNAIBLIČNA  SKUPINASKUPINA prvi torek v mesecu ob 17h


	20 leto XXXIII
	Sv. Frančišek Ksaver - čudodelnik
	Kratko poročilo s srečanja ŽPS
	Poročilo z jesenskega srečanja članov ŽPS
	Napovednik

