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DRUGAČNA PRAVILA RIBIŠTVA

Peter se je kar spoznal na ribištvo. Podvomil pa je, da je to področje domače
tudi Jezusu, saj mu je ta sredi belega dne svetoval, naj odrine na globoko in
vrže mreže. Tega ne bi storil noben izkušen ribič. Zato je Jezusovo naročilo
sicer izpolnil, a z jasnim pridržkom: »Na tvojo besedo.« Potihoma si je mislil:
Če se bo tu kdo osmešil, ne bom jaz tisti.
Podoba pa se je kaj kmalu spremenila. Nihče ni bil osmešen. Peter pa se je
hudo zresnil. Mreže so bile v hipu polne rib. Česa takega ribištva vajeni
Simon še ni doživel. Zaslutil je, da mora biti tu na delu višja sila, ki presega
njegova  ribiška  izkustva.  Jezus  je  v  tem primeru  zares  obšel  naravne
zakonitosti ribištva. Nobenega zagotovila ni dal, da bo tako delal vedno.
Izkustvo kaže nasprotno – kaj takega se zgodi zelo poredko. Dogodek na
jezeru nam hoče povedati, da ima Jezus morje, mreže in ribe v svoji oblasti.
Ni odgovoren nam, kdaj, kje in kako bo s to oblastjo razpolagal. Gotovo pa
je, da bo nagrajen vsakdo, ki bo mogel reči, da se je vso noč trudil.
Petra je ob dogodku obšla groza. Začutil  je bližino svetega. Čeprav mu
Jezus ni ničesar očital, je nenadoma prepoznal v sebi takšnega grešnika, da
je čutil dolžnost to javno izpovedati. Pred tem ni bil nič manj grešen, a mu je
bila grešnost prikrita. Ko pa je ob čudežnem ribolovu žarek Božje luči posijal
v njegovo notranjost, je spoznal vso bedo svoje duše. Skril bi se, bežal bi, a
kam. Zato je prosil  Jezusa, naj  gre On proč. Božja svetost in človeška
grešnost pa ne spadata skupaj. To je vedel tudi Jezus. Ni šel proč in tudi
Petra ni odslovil. Poskrbel pa je, da se je zgodilo nekaj drugega. V trenutku,
ko je Peter grešnost priznal, je ni bilo več. Odstranila jo je ista Jezusova
moč, ki je napolnila Petrovo mrežo z ribami. Peter je postal usposobljen
drugačnega ribištva: postal bo ribič ljudi.
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                                                             SLOVENSKI SVETNIŠKI KANDIDATI
Bl. Krizina Bojanc in Antonija Fabjan  iz skupine petih bl.  Drinskih mučenk iz
reda Hčera Božje ljubezni.

Blažena s.  Marija  Krizina Bojanc,  po krstnem imenu Jožefa,  se je
rodila 14. maja 1885 v Šmarjeti na Dolenjskem. V 36. letu starosti je
stopila  v  redovno  skupnost  Hčera  Božje  ljubezni  v  Sarajevu.  Polna
sestrinske  ljubezni  se  je  odlikovala  po  nenehni  molitvi,  žrtvi  in
spokorniškem življenju.  Že  v  času  življenja  so  jo  imenovali  »sestra
molitve«.  Svoje  življenje  je  kronala  v  zvestobi  Kristusu,  ko  je  15.
decembra  1941  raje  darovala  svoje  življenje,  kot  pa  se  izneverila

zaobljubam in Kristusu. Njena mučeniška kri je jasen dokaz, da je bolj ljubila Boga
kakor svoje življenje.  Blažena s. Marija Antonija Fabjan, tudi ona je
bila po krstnem imenu Jožefa, se je rodila 23. januarja 1907 v Malem
Lipju  v  župniji  Žužemberk.  V  22.  letu  starosti  je  stopila  v  redovno
skupnost Hčera Božje ljubezni v Sarajevu in 19. marca 1932 naredila
zaobljube.  Odlikovala  se je  po  preprostosti,  iskrenosti,  pobožnosti  in
zbranosti.  Zvesta svojemu redovniškemu poklicu je  skupaj  z  ostalimi

štirimi  sestrami  bila  15.  decembra  leta  1941  mučena  in  ubita.  Iz  ljubezni  do
Kristusa  je  sprejela  nase  mučeništvo,  da  se  »Jezusovo  življenje  razodene  na
njenem umrljivem telesu« (prim. 2 Kor 4, 11). Med Drinskimi mučenkami so še
hrvatica  s.  Marija  Jula  Ivanišević,  predstojnica  samostana  na  Palah,  s.  Marija
Bernadeta Banja, madžarskega rodu in starejša s. Marija Berchmana Leidenix iz
Avstrije.
                                                                                           Poročilo o mučeništvu  
11.  decembra  1941  so naselje  in  nevarovani  samostan na Palah  pri  Sarajevu
napadli četniki. Predstojnica s. Jula je bila zunaj samostana, a se je, ko je videla,
kaj  se  dogaja,  mimo  četnikov  prebila  do  sosester  v  hiši.  Zbrane  so  bile  ob
slovenskem duhovniku Franu Ksaverju Mešku, ki jim je v očitni nevarnosti podelil
odvezo. Četniki so vse izgnali iz samostana, oropali stavbo in jo tudi zažgali. V
ledenem mrazu bosanske zime se je tako začel križev pot redovnic, ki v naglici
niso mogle vzeti s seboj nobenega dodatnega oblačila. Vseh pet sester so četniki
pri  temperaturi  okrog minus 20  stopinj  Celzija  slabo obute  in  oblečene ta  dan
odgnali peš po zasneženih gorskih poteh proti 65 km oddaljenemu Goraždu. 13.
decembra so onemoglo sestro Berchmano ločili od drugih redovnic in jo pustili v
naselju  Careve Vode,  druge  sestre  in  duhovnika  Meška pa privedli  v  Sjetlino.
Sledila so zasliševanja v četniškem štabu,  kjer  pa je Meško naletel  na nekega
učitelja iz Maribora, ki mu je izposloval dovolilnico za prosto gibanje do Beograda.
Sestre  so  odvedli  proti  Goraždu.  Vso  pot  so  prehodile  peš,  vmes  so  le  malo
počivale in skoraj nič jedle. Vojaki so jim obljubljali, da bodo v Goraždu delale v
vojaški bolnišnici kot bolničarke. Ob prihodu 15. decembra pa so jih zaprli v drugo
nadstropje vojaške kasarne, ki je stala tik ob reki Drini. Očividci so dogajanje tam
opisali:  nenadoma  so  se  zaslišali  kriki  in  jok  sester.  Četniki  so  se  namreč  v
Goraždu najprej  okrepčali  in opili,  potem so s pohotnimi nameni nasilno vdrli  v
sobo s sestrami. Pridružili so se jim tudi višji oficirji. Sestre na nečista dejanja niso
pristale. Hotele so za vsako ceno ohraniti svojo čast in nedotakljivost. Ker so jih
sestre odklonile, so postajali četniki vse nasilnejši. Z njih so začeli trgati obleko. Da



bi  se  jih  rešile,  je  njihova  prednica  odprla  okno  in  na  veliko  osuplost  in  bes
četnikov skočila skozi okno, za njo še druge, zadnja je skočila s. Bernardeta, ki se
je pri padcu tudi najbolj poškodovala in se onesvestila. Na nasprotni breg Drine so
ljudje slišali vzklike sester: »Jezus, reši nas!« Pri padcu na kamnito ploščad pod
oknom so se vse močno poškodovale in še skušale bežati. Besni četniki so jih ujeli
in pokončali z meči in noži.
Očividec  dogajanja,  duhovnik  Ante  Baković,  takrat  10–letni  deček,  je  s  svojo
materjo slišal klice sester in vojakov. Naslednji dan je šel preko Drine in tam videl
grozen  prizor:  pobite  redovnice,  vsaka  je,  kot  bi  preštel,  dobila  vsaj  deset  ali
petnajst  udarcev in vbodov z nožem. Trupla sester,  ki  so jim domačini  pobrali
obleko, so še nekaj dni ležala v plitvini na obali, nato pa jih je krajevni grobar s
palico potisnil v reko Drino, ki jih je odplavila proti Savi in Beogradu. Najstarejšo
sestro Berchmano so iz Careve Vode po nekaj dneh s sanmi prepeljali v Sjetlino,
kjer  je  našla  zatočišče  pri  dobrih  ljudeh.  Tja  sta  ponjo  prišla  dva  četnika  z
obrazložitvijo, da jo bosta odpeljala proti Goraždu. Že po nekaj urah sta se vrnila.
Eden od njiju je imel okoli vratu rožni venec nesrečne redovnice. To je bilo 23.
decembra 1941. Vest o kruti smrti redovnic se je hitro razširila ne le po Sarajevu,
temveč po vsej Bosni, obveščen je bil sedež družbe na Dunaju, obvestilo je od tu
šlo po vsej Evropi ter Severni in Južni Ameriki. Po pričevanjih iz tistih časov se je
med ljudmi takoj začel širiti glas, da so pobite mučenke svete vere.

Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj
pomilovanja vredni. 1 Kor 15,19
»Verjamem v Jezusa, duhovnikom pa ne zaupam!« pravijo mnogi. Lahko je občudovati
Jezusa  kot  človeka.  Nihče  nam  ni  dal  takega  zgleda  pogumnega,  čistega,
velikodušnega življenja kakor on. Nihče kakor on ni pokazal, koliko lepega občuduje in
si želi človeško  srce. Kdo ne ceni popolne in nesebične ljubezni, nenavezanosti na
denar, nenasilnosti, prijaznosti in miline, usmiljenosti, zvestobe, gorečega prizadevanja
za mir in pravičnost? Toda čemu naj bi služilo želeti si vse te lepe stvari, če jih ne bi
mogli  imeti  v  polnosti  in  za  vedno? Ti  papeži,  ti  škofi,  ti  duhovniki,  ti  redovniki  in
redovnice, ti kristjani, z vsemi svojimi pomanjkljivostmi, napakami, nedoslednostmi in
nezvestobo, so tisti, ki jim ni dovolj samo občudovati Jezusa, temveč se želijo pridružiti
vstalemu Jezusu, da bi večno živeli z njim. Verovati v Jezusa in ne v Cerkev je kakor
občudovati polja, ki jih je pozlatila pšenica, in vinograde, ki dišijo po grozdju, ne pa
kmete, ki jih obdelujejo, ker imajo blatne čevlje, preznojeno obleko in žuljave roke. 
P. s. Žito in grozdje lahko kupiš na tržnici, Nebes pa ne. Moraš jih pridelati. 

DRUŽINA v vsak slovenski dom 
3. februarja 2019 je izšla prenovljena številka Družine, ki je 
obogatena z novimi vsebinami in sodobnejšo podobo.
Izkoristite priložnost, saj bodo to nedeljo na voljo posebne naročilnice,
ki vam bodo omogočile prejemanje treh zaporednih številk tednika

brezplačno,  ob  tem  vam  bomo  poklonili  priložnostno  darilo:  kuharsko
knjižico Praznične dobrote. Čim več bomo brali, globlje premišljevali, tem laže bodo
prišle vsebine evangelija v srca in tam tudi ostale, da bomo tudi živeli in ravnali kot
kristjani.  Svet  tako  ne  bo  šel  mimo  nas,  ampak  ga  bomo razumeli  in  sprejemali,



spodbujali zares pomembne vrednote, ki spreminjajo svet in bodo ostale zapisane v
srcu vsakega izmed nas in vseh, ki prihajajo za nami. Berite dobre zgodbe, resnične
novice. 
Maše, ki so napisane kot druge, tretje… se oddajo naprej in jih opravijo drugi
duhovniki

4.2.
ponedeljek Leon, mučenec 18:00 +Lojze in Elka Kladnik

     5.2.
torek Agata, devica 18:00 -po namenu

     6.2.
sreda

Doroteja, mučenka
7:30 -duhovniške in redovniške poklice

7.2.
četrtek

Koleta, redovnica
18:00 +Karol Žagar, obl.

+Milan in Cecilija Plahuta, obl.
8.2.

petek
Hieronim, redovnik 7:30 -po namenu

9.2.
sobota Apolonija, mučenka

18:00 +Jože in Ludvik Griljc, obl. (God.8)
+Čevka Ivanka, obl.
+Katarina Novak iz Špitaliča, obl.
+Perne Anton

    10.2.
 nedelja

 5. navadna nedelja
7:00
9:00

-za žive in umrle farane
-po namenu

      11.2.
ponedeljek Lurška Mati Božja 18:00 +Zobavnikove (Žup.Nj.1)

12.2.
torek Evlalija, mučenka 18:00 +Pestator Jože, obl.

13.2.
sreda Kristina, vdova

7:30 -po namenu

14.2.
četrtek Valentin, mučenec

18:00 +Uršič Marija, obl. in Mklavove

15.2.
 petek Georgija, redovnica

18:00 +Uršičeve (God.18)
+Antonija Omahna, obl. (God.2)

      16.2.
sobota

Onezim, škof 18:00 +Draga Prezelj in Peter Balantič (Žup.Nj.4)

 17.2.
 nedelja

6. navadna nedelja

7:00

9:00

-za žive in umrle farane
+Ivana in Franc Kemperle (Žup.Nj.5)
+Prelesnik Milan, obl. in Tončkove
+Kregar Vera, 30. dan

Sveti  Blaž, škof  in  mučenec, ki  ima  god  3.  februarja, je  zavetnik  zoper
bolezni v grlu in spada tudi med 14 pomočnikov v sili. Sprva so si verniki na
njegov god sami polagali na vrat sveče, blagoslovljene na svečnico.   Ljudsko
šego  pa  je  Cerkev  sprejela  v  svoj  obrednik.  Blagoslov  bomo  opravili  v
ponedeljek 4.2.

Blagor nam, če sebičnosti ne bomo postavljali  za vodilo svojega življenja in ne
uživanja za njegov smisel in cilj, temveč bomo, nasprotno, znali odkriti v zmernosti
izvir moči, v bolečini sredstvo odrešenja, v žrtvi najvišjo stopnjo veličine. Blagor
nam, če bomo zatiranje raje prenašali kot pa ga povzročali, in če bomo čutili lakoto
po pravičnosti. Blagor nam, če bomo znali zaradi Božjega kraljestva odpuščati, se
zanj pogumno boriti, delati in služiti, trpeti in ljubiti.
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