
VI STE LUČ SVETA
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na 

gori, se ne more skriti! Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, 
temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši!« Ko otrokom razlagam to 
primero, je ne razumejo, ker so danes vsa mesta ponoči razsvetljena in vidna 
od daleč, v hiši pa ne uporabljamo več sveč in prenosnih svetilk, ker imamo 
povsod elektriko. Priliko najlažje razložim z vsakodnevno prakso, da je treba 
zvečer prižgati luč, da se vsi vidimo in se lahko pogovarjamo. In mi smo tudi takšna luč in 
svetimo s poslušanjem, pravim svetovanjem, prizanašanjem in dobrim zgledom.

»Ali sem jaz luč za druge?« Tisti, ki gleda samo nase in išče svoje koristi, se ne ubada s tem 
vprašanjem. Tudi večina vodilnih v vladi se s tem ne obremenjuje. Niti ne pomislijo, da morajo 
tisti, ki so na vrhu, biti za zgled vsem, ki so pod njimi. Če ne bi bilo tako, se ne bi ukvarjali z 
različnimi korupcijami in slabim vedenjem, kar občuti še prav posebej nežni spol. Šefom je vse 
dovoljeno, kajti z darili je mogočo podkupiti marsikoga. Vsako takšno ravnanje govori o tem, 
da nismo luč, ampak tema in zato se mnogi spotikajo, padajo in se poškodujejo.

Dejstvo, da nismo luč, v moderni družbi izstopa še veliko bolj kot v preteklosti. Sodobna 
družba je kot majhna vas, v kateri se vsi poznajo. Moderni mediji nam v trenutku prinesejo 
dogajanje z vsega sveta v naš dom. S svojo pojavo na facebooku ali instagramu smo vidni za 
vse in se ne moremo pred nikomer skriti. Zasebnosti ni več. Kakšne sledi puščamo za seboj: 
pozitivne ali negativne, smo drugim v spodbudo ali kamen spotike? Lahko smo luč ali pa 
tema; drugim lahko kažemo pravo pot ali jih zavajamo in vodimo v pogubo.

Pri Jezusu ni bilo nič slučajno, vsaka njegova beseda je bila z določenim razlogom. S priliko 
o luči nas hoče opozoriti, da naša pozornost ne sme biti omejena le na nekatera izjemna 
dejanja, ker se vse začne v glavi. Dejanja namreč odsevajo naš miselni svet, naše počutje, naše 
odnose, kako trgujemo s talenti, ki smo jih prejeli, skratka vsako posamično dejanje nam 
razkriva celostno podobo človeka. Govorimo z vsem, kar smo, kajti govorica telesa razkrije 
veliko več kot premišljene besede. To pomeni, da »biti luč« ni lepotni dodatek, ampak težko 
delo nad samim seboj. Vsak dan se moram truditi, če hočemo biti boljši od včerajšnjega 
dne. Mnogi zato v svojih naporih obupajo, ker ne vidijo dovolj otipljivih znamenj napredka. 
Kristjani pa se zavedamo, da imamo ob sebi Jezusa, svojega odrešenika, ki je luč, ki nikoli ne 
ugasne.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 5. nedelja med letom 9. februar
yy Danes je 5. nedelja med letom. Godujeta Apolonija (Polona), devica in mučenka ter Nikefor, mučenec.
yy Na seji ŽPS, ki smo jo imeli v tem tednu, smo naredili program pastoralnega dogajanja do velike noči. Letos 
poteče  petletni mandat članov ŽPS. Po župnijah bomo na tretjo postno nedeljo (15. marca) brali pismo 
novomeškega škofa Andreja Glavana s povabilom k modri odločitvi. Takrat boste dobili glasovnice za volitve 
novih članov.
yy Letošnji prvoobhajanci se bodo predstavili župniji na veliki četrtek, 9. aprila. Prvo obhajilo bo 10. maja.
yy V torek je praznik Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Papež Frančišek je za letošnje praznovanje 
napisal poslanico z naslovom Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek (Mt 
11,28). Te Kristusove besede odražajo solidarnost Sina človekovega z vsemi, ki so ranjeni in obteženi. Pri nas je 
ta dan celodnevno češčenje. Začetek bo ob 7.00 s sveto mašo in nato bo izpostavljeno Najsvetejše. Ob 9.30 bo 
češčenje vodila molitvena skupina. Sveta maša bo tudi ob 10.00. Ob 11.00 bodo uro molitve imeli dekanijski 
duhovniki. Opoldne bomo Najsvetejše pospravili v tabernakelj in ga ponovno izpostavili ob 14.00. Zaključek 
češčenja bo ob 17.00, ko bodo litanije in slovesna sveta maša. Ta dan si vzemite nekaj časa, pridite počastit 
Jezusa v sveti hostiji in se mu zahvalite za številne milosti, ki jih naklanja vam, vsem župljanom in slovenskemu 
narodu.
yy V četrtek, 14. februarja goduje sveti Valentin. Valentinovo je tradicionalni dan, ko si v nekaterih kulturah 
zaljubljenci izkazujejo ljubezen - največkrat s pošiljanjem voščilnic (pogosto anonimnih) in izmenjavo daril.  
Kip svetega Valentina imamo tudi v podružnični cerkvi v Zalogu, zato bo 14. februarja ob 10.00 tam sveta 
maša. Vabljeni.
yy V mesecu februarju je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

5. nedelja med letom
1. za + Alojza (obl.) in vse ++ Murnove
2. za + Nado Lukanec, 30. dan po pogrebu
3. za + Ivano Kern, 7. dan po pogrebu
za + Janeza Dobrina, 30. dan po pogrebu

9. februar

Ponedeljek
1800

Sholastika, redovnica; Alojzij Stepinac, škof in mučenec
za + Marijo Štern

10. februar

Torek
700

1000

1700

Lurška Mati Božja; Saturnin in Viktorija, mučenca
za + Frančiško Markun (obl.), dar sestrične Milene
za župljane
za + Alojza Markuta (obl.)

11.  februar

Sreda
1800

Evlalija, mučenka; Feliks, opat
za + Zalko Zupan, dar brata Nandeta

12.  februar

Četrtek Jordan Saški, redovnik; Kristina Spoletska, vdova
ni svete maše

13.  februar

Petek Valentin (Zdravko), duh. in muč.; Vincenc Vilar, muč.
ni svete maše

14.  februar

Sobota
1900

Klavdij, redovnik; Georgija (Jurka), devica
1. za + Marijo Toporiš
2. za + mamo Nežo Studen (obl.)

15. februar

Nedelja
730 Tenetiše

830

6. nedelja med letom
1. za + Francko Benedičič, dar Pleševih z Letenc
2. za ++ starše, brate in sestre Trobec
za zdravje

16. februar

čiščenje in krašenje Trstenik – Družina Sekavčnik
Tenetiše – Strniša Tatjana

15. februar


