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DVANAJST IMEN 
 
Današnji evangelij nam našteva imena dvanajsterih mož, ki si jih je Jezus 
izbral za apostole. Kaj vemo o njih? 
Peter bo postal skala bodoče Cerkve. Kljub zelo človeškim potezam 
svojega značaja. Ko bi moral moliti, je spal; ko bi moral misliti na nebeško, 
je mislil na zemeljsko; ko bi se bil moral za Jezusa postaviti, je prisegal, da 
ga ne pozna. K Jezusu ga je privedel njegov brat Andrej. Tega imamo 
lahko za predstavnika ljudi, ki drugim pomagajo naprej, sami pa ostanejo v 
ozadju. Brata Jakob in Janez sta dobila ime sinova groma, ker sta klicala 
Božjo kazen na negostoljubno samarijsko vas. Janez bo pozneje 
dobrohotnejši. Stal bo pod križem, pa ne bo rekel žal besede čez Jezusove 
morilce. Oba z Jakobom bosta pokazala pripravljenost piti Jezusov kelih. 
O Filipu in Bartolu vemo, da sta pod smokvinim drevesom modrovala, ali je 
možno, da pride Mesija iz tako zloglasnega gnezda, kot je Nazaret. 
Tomaž se je s svojim obnašanjem za vedno zapisal v društvo dvomljivcev 
in črnogledcev. 
Iz Matejevega poklica bi mogli sklepati, da je bil udarjen na denar. Če bi bil 
res takšen, Jezusu in njegovemu spremstvu ne bi priredil velike gostije. 
Hvaležni smo mu, da si je zapomnil toliko Jezusovih besed in dejanj in jih 
ohranil v evangeliju. O Jakobu, Tadeju in Simonu vemo le toliko, da so 
spadali med Jezusovo dvanajsterico. Juda je dobro začel, slabo nadaljeval 
in še slabše končal. Koliko rajši bi ga videli skesanega pod križem kakor 
visečega na vrvi. Bili so ljudje, podobni nam. Zakaj je Jezus prav nje 
povabil v svoj ožji krog, ne vemo. Ni naredil iz njih nadzemeljskih bitij. 
Ostali so ljudje, kot so bili poprej. Prejeli pa so nalogo, ki presega človeške 
moči: oznanjati Božje kraljestvo. 
Storili so, kar so mogli. Česar sami niso mogli, je storil po njih tisti, ki jih je 
izbral in poslal. 
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Kaj prinaša diakonsko posvečenje za našo župnijo? 

Praznik posvečenja, ki ga bomo praznovali v manj kot mesecu dni (25.6.), ni zgolj 

praznik enega posameznika, ki bo s tem dnem postal posvečen služabnik Cerkve pač pa 

gre za praznik celotnega župnijskega občestva. Župnija je kot družina in ko se v družini 

veseli in ko praznuje en član z njim in zaradi njega praznujejo vsi v družini. Je pa še 

drug, bolj pomemben razlog za praznovanje. Vsak duhovni poklic je rojen iz korenin, ki 

se sicer ne vidijo a brez katerih rastlina ne more uspevati. Te korenine so duhovna 

podpora župnije. Nobenega duhovnega poklica ni, če ni za njim ljudi, ki zanj molijo, se 

žrtvujejo, zanj trpijo in Boga prosijo varstva. Vsak duhovni poklic je izmoljen, prav zato 

je praznik posvečenja predvsem praznik župnije, ki se Bogu zahvaljuje, da so bile njene 

molitve, daritve in žrtve uslišane. Na tem mestu se že sedaj osebno zahvaljujem vsem 

tistim, ki opravljajo najpomembnejšo nalogo pri pripravi na duhovništvo: tistim, ki 

zame molite, tistim ki zame Bogu darujete svoje trpljenje in tistim, ki iz tedna v 

teden darujete za svete maše! Naj vam Bog obilno poplača.  
Diakonsko posvečenje seveda ni tako velika slovesnost, kot bo duhovniško 

posvečenje in praznik nove maše v naslednjem letu, a je kljub temu prav, da se na ta dan 

vsak izmed nas osebno pripravi. Povabljeni smo, da pred praznikom posvečenja (25.6.) 

pristopimo k zakramentu svete spovedi (spoved je možno opraviti med vsako sveto mašo 

pri frančiškanih v Kamniku, na razpolago pa vedno stoji tudi domači župnik).  

Če bo posvečenje možno spremljati od blizu, še ne moremo povedati, odvisno od 

tega kako se bodo ukrepi do takrat spreminjali in kakšen trend širjenja virusa bo do 

takrat prisoten, v naslednjih oznanilih, pa bo to vsekakor že dorečeno!  

V vsakem primeru pa bo neposreden prenos posvečenja možno spremljati preko 

YouTube- kanala naše župnije ter preko prenosa, ki bo pripravljen v naši kapeli.   

Ker pa je posvečenje župnijski praznik je prav da ga praznujemo skupaj, zato bo v 

nedeljo 28.6. ob 9h zahvalna sveta maša, ki jo bomo sklenili z druženjem. V primeru 

lepega vremena bo maša pred kapelo, drugače pa v kapeli.  

O vseh koristnih informacijah ter o načinu sodelovanja pa boste še pravočasno 

obveščeni.     Boštjan Dolinšek  

                           SVETO REŠNJE TELO IN KRI 

Duhovnik pri spremenjenju ponavlja za Jezusom besede: »To je moje telo …, to je moja kri … 

Kaj pomeni besedica »to«? 

Pomeni kruh in vino, ki ju je dala narava: zemlja, rudnine, voda, zrak, sonce , dež, veter, rosa, 

vročinah, hlad … 

Pomeni tudi delež, ki ga je dodal človek, ko je oral, sejal, okopaval, obrezoval, škropil, žel, 

trgal, mlel … Sodelovale so tudi tovarne, ki so dale orodje, škropivo, stroje, posode …  

Jezus je s svojim telesom in krvjo povezal vso naravo in celotnega človeka. Vse posvečuje in 

vsemu daje svojo Božjo prisotnost. 

»… ki se daje …« 

Ljudje smo po naravi takšni, da neradi dajemo. Mnogo rajši jemljemo. Zakaj so na svetu 

prepiri, spopadi in vojne? Zato, ker nekateri hočejo jemati, česar jim drugi ne dajo. 

Jezus je drugačen. Daje in se daje. Postaja med nami kruh in ga ponuja, naj ga vzamemo, 

razlomimo in jemo. 



Računsko vzeto se Jezusu takšno dajanje ne izplača. Prav tako, kot se kruhu ne izplača, da se 

daje v jed. Zmanjka ga in ni ga več. V resnici pa se spremeni v drugačen, višji način bivanja. 

Spremeni se v življenjsko moč tistega, ki ga je jedel, da postane močan in zdrav, sposoben za 

delo in za ljubezen. 

MOŠKO ROMANJE je bilo žal zaradi kronovirusa odpovedano, zato smo se odločili, da 

bomo letos imeli dan namenjen  MOŠKIM in sicer v soboto 13.6. na Veliki planini. Začeli bi 

ob 10. uri z sveto mašo v kapeli, nato pa nadaljevali z srečanjem pri Janeščevi bajti. Pripravili 

bomo program (športne igre….), poskrbeli za jedačo in pijačo in dobro vzdušje. Avtobus 

odpelje izpred šole ob 8. uri.  Zaradi lažje organizacije se prosim prijavite župniku. V primeru 

slabega vremena bomo srečanje preložili.                                        ZLORABA 

Zloraba je vsako škodljivo in neupravičeno ravnanje s strani druge osebe, ki 

najpogosteje izhaja iz premoči neke osebe nad drugo osebo. Zlorabe s strani določene 

osebe se običajno dogajajo proti volji druge osebe. Pri opredelitvi zlorabe moramo biti 

pozorni na razliko med zlorabo in nasiljem. Medtem ko se različne vrste nasilja lahko 

dogajajo v vsakem odnosu, je zloraba škodljivo vedenje do osebe, s katero je 

zlorabljajoča oseba v osebnem odnosu, ki temelji na zaupanju (Turković, 2009). 

Največkrat uporabljena delitev zlorab je delitev na fizično (npr. udarjanje, brcanje, 

grizenje), čustveno oz. psihično (npr. zastraševanje, vzbujanje občutkov krivde, 

poniževanje, manipulacija, kritiziranje) in spolno zlorabo (npr. otipavanje, slačenje, 

siljenje v spolni odnos ali gledanje pornografskih filmov). Večina avtorjev (npr. Newton 

in Gerrits, 2011) kot zlorabo označuje tudi zanemarjanje. Čeprav najpogosteje govorimo 

in beremo o zlorabah otrok s strani staršev in ostalih odraslih oseb, se zlorabe dogajajo 

tudi v ostalih osebnih odnosih, npr. med brati in sestrami, med fantom in punco ali med 

dvema odraslima osebama. Vedno pogosteje se govori tudi o zlorabah v različnih 

institucijah.                      Posledice zlorabe 

Zlorabe so posebej pereče ravno zaradi že omenjenega osebnega odnosa med žrtvijo in 

zlorabljajočo osebo. V osebnem odnosu je med osebama vzpostavljeno določeno 

zaupanje, prav tako pa tudi upravičena pričakovanja na podlagi različnih vlog v odnosu. 

Na ljudi, s katerimi smo v tesnem, osebnem odnosu, se zanašamo, jim zaupamo, od njih 

pričakujemo ljubezen, zaščito in razumevanje. Žrtve zlorab zato pogosto na začetku ne 

vedo, kaj se dogaja, kaj bi lahko storile in kakšne so njihove pravice. V žrtvah se 

pojavljata močna občutka zmedenosti in nemira, saj se znajdejo v razkolu med ljubeznijo 

do pomembne osebe v njihovem življenju in med žalostjo, jezo, ogorčenjem, obupom in 

občutkom, da to, kar se dogaja, ni prav. Žrtve je pogosto strah, da bodo, če bodo nekomu 

razkrile, kaj se dogaja, ali se storilcu uprle, pomembno osebo izgubile, ji škodile in še 

bolj ogrozile lastno varnost. Zlorabljajoča oseba običajno ve, bodisi zavedno bodisi 

nezavedno, da to, kar počne, ni prav. Dejanje želi prikriti, v sebi pa se boji, da bi za 

dejanje izvedeli ostali ljudje. Zaradi strahu ali drugih čustev odrasla oseba pogosto 

manipulira z žrtvijo. Fizična in spolna zloraba se tako skoraj vedno prepletata s psihično 

oz. čustveno zlorabo. Zaradi razkola med različnimi čustvi do zlorabljajoče osebe žrtve 

razvijejo močne občutke krivde, ki jih razjedajo in ki jih lahko popolnoma onemogočijo. 

Krivda, sram, strah in ostala čustva povzročijo, da žrtev dogajanje zamolči. Žrtve svojo 

˝črno skrivnost˝ včasih skrivajo tudi vse življenje. 



ČIŠČENJE CERKVE – ZGORNJE STRANJE 

6.6.Krt Marinka 12.6.starši prvoobhajancev 20.6. Galin Olga 27.6. Bernot 

Mija  

Kdaj boste prišli čistiti se dogovorite z go. Miro GSM  031 836 581 

 

Posledice zlorab so močne in dolgotrajne. Poleg že naštetih čustvenih posledic se 

pojavljajo tudi vsiljive misli in spomini na določen dogodek, vedenjske težave, težave 

pri nadaljnjem vzpostavljanju odnosov z ljudmi, nemir, glavoboli, pri otrocih močenje 

ali blatenje postelje ipd. Žrtev lahko zaradi izjemno ponižujoče izkušnje sebe dojema kot 

krivca, kot nekoga, ki je zlorabljajočo osebo nekako ˝izzival˝. Žrtev lahko do sebe začuti 

močan gnus, se označi kot ˝nepomembno˝, ˝slabo˝, ˝nevredno˝, ˝nemočno˝ ipd., še 

posebej, če se je zloraba dogajala že v otroštvu ali če so škodljivi družinski vzorci v 

družini prisotni že dolgo. 

KOŠNJO  trave okoli cerkve bomo opravili v torek 2.6. ob 17. uri. Vabljeni.  

PRVO SVETO OBHAJILO BOMO IMELI v nedeljo 14.6. Srečanje za starše 

prvoobhajancev bo v ponedeljek 1.6. Otroci bodo imeli sveto spoved v torek ob 18. uri. 

Starši naučite jih spovednih obrazcev.  
Maše, ki so napisane kot druge, tretje… se oddajo naprej in jih opravijo drugi duhovniki 

1.6. 
ponedeljek 

Marija Mati Cerkve 19:00 +Ludvik Hace, obl. 

     2.6. 

torek Erazem, škof 
19:00 +Traven Štefka, 7. dan 

+Frančišek Novak(Zag.14) 

     3.6. 

sreda 
Janez XIII, papež 

19:00 
 

+Kregar Janez, 7.dan 

4.6. 

četrtek 
Frančišek, redovnik 7:00 -duhovniške in redovniške poklice 

5.6. 

petek Bonifacij, škof 
19:00 +Marija Balantič, obl. in Ivana Bodlaj 

6.6. 

sobota 
Norbert, škof 

19:00 +Galin Antonija, obl. 
+Močnik Anton, obl. 

   7.6. 

 nedelja SVETA TROJICA 

7:00 
 
 
9:00 

-za žive in umrle farane 
+Angela in Anton Osolnik 
+Stane Trobevšek, obl. (Okroglo) 
+Pavla in Tine Grilc, obl. 

     8.6. 

ponedeljek 
Medart, škof 

19:00 -po namenu 

9.6. 

torek Efraim, škof 
19:00 +Mojca Kavtičnik in Lota Prodnik, obl. 

10.6. 

sreda 
Bogumil, škof 

19:00 -po namenu 

11.6. 

četrtek 
SVETO REŠNJE TELO IN 
KRI 

7:00 
 
19:00 

-za žive in umrle farane 
+Andrej, Lota, Janez in Mojca Prodnik (AR) 
+Rozman Darko, obl. 

12.6. 

 petek 
Eskil, mučenec 

19:00 
 

+Marjan Spruk in dr. Jerebič 
+Sovinšek Tončka 

      13.6. 

sobota 
Rambert, mučenec 

19:00 +st. in brat Uršič, obl. 
+Komatar Anton in Pintarjeve 

14.6. 

 nedelja 
PRVO SVETO OBHAJILO 

7:00 
9:00 
13:00 

+Šimenc Anton, obl. (Zg.Str.53)  
-za prvoobhajance in njihove družine 
VELIKA PLANINA 

-za srečno pašo na Veliki planini 

 
 


