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5. NEDELJA MED LETOM, 9. 2. 2020 

 
NEKATERI GODOVI  
 

Ponedeljek: Sholastika, devica 
Torek: Luška Mati Božja; Svetovni dan bolnikov 
Sreda: Feliks, opat  
Petek: Valentin, mučenec  
Sobota: Klavdij, duhovnik                    
NEDELJA: 6. NEDELJA MED LETOM   
   

SVETE MAŠE 
 

NEDELJA (9.2.)  ob   9h:   Za farane 
Ponedeljek    ob  7h:  Janez Šubelj   
Torek     ob 17h:  Marjana Bogataj   
Sreda    ob  7h:  Po namenu        
Četrtek    ob 17h: Marjana Bogataj              
Petek ob 17h: Ludvik Gartner   
Sobota ob 17h:  Marica Čerin    
NEDELJA ( 16.2.)      ob   9h:  Za farane 
       
 

• Molivci Živega rožnega venca vzemite nove tabele zadaj. 

• Glasovnice za ŽPS dajte v škatlo na stranskem oltarju. 
 

 

»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi,  

in jaz vam bom dal počitek« (Mt 11,28) 
 

 

Dragi bratje in sestre! 
 
1. Jezusove besede: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal 
počitek« (Mt 11,28), nakazujejo skrivnostno pot milosti, ki se razodeva preprostim in 
daje novo moč utrujenim. Te Kristusove besede odražajo solidarnost Sina človekovega 
z vsemi, ki so ranjeni in obteženi. Koliko ljudi trpi v telesu in v duši! Jezus poziva vse, 
naj pridejo bliže – »Pridite k meni!« – ter jim obljublja tolažbo in počitek. »Ko Jezus to 
izreče, ima pred očmi ljudi, s katerimi se vsak dan srečuje na galilej-skih ulicah: veliko 
preprostih ljudi, revnih, bolnih, grešnih, tistih, ki jih težita breme zakonov in tiranskega 
družbenega sistema.Ti ljudje so vedno hodili za njim, da bi slišali njegovo besedo – 
besedo, ki je vlivala upanje!« (Angelovo češčenje, 6. julij 2014). 
Na 28. svetovni dan bolnikov Jezus nagovarja bolnike, zatirane in revne, ki vedo, da 
so popolnoma odvisni od Boga, in ki pod bremenom preizkušenj potrebujejo 
ozdravitev. Jezus tistim, ki doživljajo tesnobo zaradi lastne krhkosti, bolečine in 
šibkosti, ne postavlja zakonov, ampak jim ponuja usmiljenje in tolažbo s svojo 
navzočnostjo. Jezus gleda ranjeno človeškost, njegove oči se zazrejo v srce vsakega 
posameznika. Njegov pogled ni brezbrižen, ampak zajema ljudi v njihovi celostnosti, 

mailto:jozef.dolenc@gmail.com
http://www.zupnija-leskovica.si/


vsakega posameznika v njegovem zdravstvenem stanju, nikogar ne zavrže. Vse vabi, 
da vstopijo v njegovo življenje in so deležni njegove nežnosti. 
 
2. Zakaj Jezus Kristus tako čuti? Ker je on sam postal šibek, izkusil je človeško 
trpljenje in od svojega Očeta prejel počitek. Le tisti, ki so sami izkusili trpljenje, lahko 
tolažijo druge. V življenju je veliko resnih oblik trpljenja: neozdravljive in kronične 
bolezni, psihične bolezni, bolezni, ki zahtevajo rehabilitacijo ali paliativno oskrbo, 
različne oblike invalidnosti, otroške ali starostne bolezni ... V takšnih okoliščinah nam 
včasih primanjkuje človeške topline, zato je potreben oseben pristop do bolnikov, ne le 
pristop zdravljenja, temveč tudi oskrbev luči celostnega človeškega zdravljenja. Ko se 
posamezniki srečajo z boleznijo, ni ogrožena le njihova telesna celostnost, ampak tudi 
odnosna, intelektualna, čustvena in duhovna razsežnost njihovega življenja. Zato 
poleg terapije potrebujejo podporo, skrb in pozornost, skratka ljubezen. Ob vsakem 
bolniku stoji tudi družina, ki prav tako trpi in potrebuje podporo ter bližino. 
 
3. Dragi bolni bratje in sestre, po bolezni ste na poseben način postali tisti, ki so 
»utrujeni in obteženi«, zato ste pritegnili Jezusov pogled in njegovo srce. V njem boste 
našli luč, ki bo razsvetlila vaše najtemnejše trenutke, in upanje, ki bo omililo vašo stisko. 
Jezus vas kliče: »Pridite k meni!« V njem boste našli moč, da boste lahko kos vsem 
skrbem in vprašanjem, ki vas bodo mučili v tej »temni noči« telesa in duše. Kristus nam 
ni dal zdravniških receptov, ampak nas s trpljenjem, smrtjo in vstajenjem osvobaja zla. 
 

Blaženi Devici Mariji, zdravju bolnikov, izročam vse, ki nosijo breme bolezni, njihove 
družine in vse zdravstvene delavce. V molitvi sem z vami. Podeljujem vam tudi svoj 
apostolski blagoslov. 

 
                                (Iz poslanice papeža Frančiška za 28. Dan bolnikov 2020) 

 


