
RAZLIČNI SO DUHOVNI DAROVI, DUH PA JE ISTI
Sedem milijard nas je. Ko se soočamo z rasno, kulturno, ideološko, 

narodnostno, spolno in še ne vem kakšno raznolikostjo, se mi vedno znova 
vsiljuje vprašanje: kako lahko posameznik preživi v tej zmešnjavi? Kaj nas 
združuje med seboj, da se ne pobijemo? In odgovor je hitro pri roki: Božji 
duh. Kljub tolikšnim razlikam in drugačnosti nas druži hrepenenje po 
presežnem, volja do življenja, Bog, ki nas je ustvaril in nas ni zavrgel.

Ko je apostol Pavel opazoval Korintčane, to pristaniško mesto na 
stičišču poti z vzhoda in zahoda, s severa in juga, kjer si se srečal s svetom 
v malem in kjer si si lahko privoščil vse užitke, se ni mogel znebiti občutka, kako smo ljudje socialna 
bitja, kako smo povezani med seboj, kako je drugačnost lahko veliko bogastvo. Zato je v svojem 
pismu Korintčanom svetoval, naj cenijo ta svoj položaj in naj se učijo drug od drugega: »Različni 
so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je 
Bog, ki dela vse v vseh.« Zdi se mi, da so bili ti stavki še prav posebej navdihnjeni in pomenijo za 
Pavla, tega svetovnega popotnika in misijonarja, neprecenljivo izkušnjo, kako ima Bog rad vsakega 
človeka in v nobenem narodu ni odvratni vsiljivec, ampak oseba, ki je dobrodošla in ljubljena. 
Pustimo različne politične spletke in podtikanja, ki skušajo krščanstvu vzeti veter iz jader, kajti 
za različnimi izgovori je posameznik še vedno iskalec resnice in pravega življenja, ki ga zemeljska 
smrt ne more uničiti.

»Različni so duhovni darovi!« je prvo Pavlovo opozorilo. Treba pogrezniti vase in odkrivati 
darove, ki so skriti in pridejo na dan, ko zaupamo in tvegamo. Strah je mnoge pahnil med 
osamljence, ki si nič ne upajo in bodo vedno samo tarnali, kako nimajo pravih sposobnosti. Vsak 
ima dovolj osebnih darov za srečno in zadovoljno življenje. 

Kaj narediti, ko smo darove odkrili? Pavel daje odgovor v drugem delu stavka: »Duh pa je isti!« 
Od svojega Stvarnika smo prejeli darove, ki jih imamo. Zato jih moramo uporabiti v njegovem 
Duhu: preudarno, dobronamerno, da z njimi obogatimo najprej sami sebe in potem vse, s katerimi 
se srečujemo. Drugi morajo začutiti da nosimo v sebi Božjega duha, da smo spoštljivi, prizanesljivi, 
resnicoljubni in usmiljeni. In enaki poli se privlačijo: dobrota išče dobroto, sovražnik bo iskal 
družbo enako mislečega, resnica bo iskala potrditev izrečenih trditev, ljubezen se bo oklenila 
ljubezni. Seveda je treba biti previden v izbiri: ni vse zlato, kar se sveti, zato svoje dobro povezujmo 
z dobrim, da se bo dobrota čim bolj povečevala.
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Nedelja 2. nedelja med letom 17. januar
 y Danes je 2. nedelja med letom. Godujeta Anton (Zvonko), puščavnik in opat ter Rozalina, redovnica.
 y Od 18. do 25. januarja bo v Sloveniji potekala molitvena osmina za edinost kristjanov. Njen namen je zbližati 

med seboj različne krščanske tradicije, obrede in običaje, tako na bogoslužni kot tudi na pastoralni in teološki 
ravni. Koncilski očetje zbrani na 2. vatikanskem vesoljnem cerkvenem zboru (1962–1965) so v Odloku o eku-
menizmu zapisali: »Pospeševati obnovitev edinosti med vsemi kristjani, to je eden izmed glavnih ciljev koncila. 
Kristus Gospod je namreč ustanovil eno in edino Cerkev … Razdeljenost čisto gotovo nasprotuje Kristusovi 
volji, je svetu v pohujšanje in v škodo najsvetejši stvari, namreč oznanjevanju evangelija vsemu stvarstvu« (E 1). 

 y Sveto leto usmiljenja: Zakaj sveto leto? Mnogi se sprašujejo, zakaj se je papež Frančišek odločil za jubilejno leto 
usmiljenja? Preprosto zato, ker je Cerkev v tem trenutku velikih epohalnih sprememb poklicana močneje ponu-
diti znamenja upanja in Božje bližine. Za Cerkev je to čas, da ponovno najde smisel poslanstva, ki ji ga je zaupal 
Gospod na velikonočni dan: biti znamenje in sredstvo Očetovega usmiljenja. Zato mora biti sveto leto v zname-
nju nežnosti, ki jih Bog ponuja vsemu svetu, predvsem pa trpečim, osamljenim, zapuščenim in tudi tistim, ki 
so brez upanja, da bi jim bilo odpuščeno in bi se čutili ljubljeni od Očeta. Leto, v katerem bi se nas naj dotaknil 
Jezus Kristus in nas spremenil s svojim usmiljenjem, da bi tudi mi postali vedno bolj usmiljeni drug do drugega. 

 y V soboto, 30. januarja bo svetoletno dekanijsko romanje v ljubljansko stolnico. Odhod ob 8. uri. Najprej si bomo 
ogledali semeniško knjižnico in kapelo. Ob 11. uri pa bo v stolnici sveta maša, ki jo bo daroval pomožni škof 
Franc Šuštar. Na voljo bodo tudi spovedniki. Potem si bomo pri frančiškanih ogledali še jaslice. Cena je 7 €. Pri-
jave zbiramo v župnijski pisarni. Čimprej se prijavite, da bomo lahko pravočasno organizirali dovolj avtobusov.

 y Dnevi odprtih vrat: Katoliške gimnazije odpirajo vrata za tiste, ki hočejo zvedeti kaj več o teh ustanovah in 
informativne dneve za osmošolce in devetošolce. Na Gimnaziji Želimlje in v domu Janeza Boska bo dan 
odprtih vrat 23. januarja, informativna dneva pa 12. in 13. februarja, v Zavodu sv. Stanislava in v Jegličevem 
dijaškem domu bo dan odprtih vrat 30. januarja, informativna dneva pa 12. in 13. februarja. Vabljeni tako 
dijaki kot starši.

 y Do konca meseca januarja moramo pobrati naročnino za časopis Družina in revijo Ognjišče. Letna naročnina 
Družine znaša 96,20 €, naročnina Ognjišča pa 29,70 €.

 y V januarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
800 Tenetiše

1000

2. nedelja med letom
1. za + Marijo (obl.) in Rudolfa Šturma ter Antona Trogrliča
2. za + Antonijo in Miha Arneža ter vse ++ Mavščeve
1. za + Frančiško in Franca Ušlakarja
2. za + Toneta Perčiča

17. januar

Ponedeljek
1730

Marjeta Ogrska, redovnica; Priscila, mučenka
za + Marico Lunar

18. januar

Torek
1730

Makarij, opat; Suzana, mučenka
za + Jožeta Lombarja, dar neimenovanega

19. januar

Sreda
1730

Fabijan in Boštjan, mučenca; Ciprijan, redovnik
za + Angelo Markun, dar vaščanov Babnega vrta

20. januar

Četrtek
1730

Neža (Agnes, Janja), mučenka; Epifanij Pavijski, škof
za + Zofko Lombar, dar vaščanov Babnega vrta

21. januar

Petek
1730

Vincencij (Vinko, Zmago), mučenec; Lavra, devica
za + Manco Dobrin, dar hčerke Mimi, Roblek in Moškrič

22. januar

Sobota
1900

Henrik, duhovnik; Pavel Korejski, mučenec
1. za + Ivano Škofic
2. za + Vinka Valjavca (40. obl.)

23. januar

Nedelja
800 Tenetiše
1000

3. nedelja med letom – svetopisemska
za + Jakoba Kerna (obl.)
za + Ljuba Kuzmanoviča (obl.)

24. januar

čiščenje in krašenje Trstenik – Mija Javornik
Tenetiše – Mojca Kožuh

23. januar


