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Sv. Mateja

PREBAČEVO – HRASTJE 3.2.2013

STOTINKA SEKUNDE ODLOČA
V teh zimskih dneh je televizijski spored poln smučarskih 

tekem. Mnogi gledalci trepetajo za čas, ki ga kaže elektron-
ska ura. Ta ura ne pozna zmot. Stotinke sekunde odločajo 

med prvim in drugim mestom. Za naše pojme je 
sekunda hitra, kaj šele stotinka sekunde. Človek 

je razcefral čas, zato ga vselej išče in nikoli ne 
najde. Na ustnicah slehernega človeka je pri-

pravljen izgovor: »Nimam časa!« In ven-
dar imamo na razpolago vsak dan 24 ur. 
Kaj smo napravili s tem časom? Vedno 
smo na tekmi z njim. Stotinka sekunde 
odloča v našem življenju: v športni tek-
mi, pri vožnji na cesti, pri poletu v veso-

lje, pri odločilnih operacijah… Kako majhen je postal človek v 
primerjavi s časom, da ni več gospodar časa, ampak pogosto 
njegov suženj. Športniki so na lovu s časom, da dobijo nagrado. 
Vsak si želi prvo nagrado, pa jo dobi le eden… Kakšen občutek, 
ko dobi prvo nagrado: slavljen, čaščen, velika slika na naslov-
nici časopisa, čestitka, darila, denar… Vse to so posledice, če je 
bila odločilna stotinka sekunde pri tekmi.
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KAKO PA JE PRI BOGU?

»V tvojih očeh, Gospod, je tisoč let kakor včerajšnji dan, ki 
je minil, ali kakor bežeča nočna ura«, nam govori Božja bese-
da. Pri Bogu nimajo posebne vrednosti stotinke sekunde. Bog 
ima dovolj časa – še in še. Njemu se nikamor ne mudi. On 
zna čakati, ni nevoljen, čas ne igra posebne vloge. Pri njem ne 
štejejo zadnje minute in sekunde našega življenja, ampak vse 
življenje, ne samo stara in onemogla leta, ampak tudi otro-
ška, mladostna in zrela doba življenja. Pri športni tekmi na-
šega življenja velja druga ura: ta šteje zelo počasi ure, tedne, 
mesece, leta in desetletja. Ko obstane ura in pokaže dokončni 
čas našega življenja, je hkrati ugotovljeno mesto: »Pridi, do-
bri in zvesti služabnik, pojdi v veselje svojega Gospoda…«, ali 
pa: »…proč izpred mene…« Kaj odloča v tvojem, kaj v mojem 
življenju? Stotinka sekunde? Vse življenje?

BIRMA – BINKOŠTI ŽUPNIJE
V nedeljo, 10.2.2013, ob 10. uri bo Sveti Duh potrdil v veri 

dekleta in fante 9. razreda. Da, potrdil jih bo v veri. To pome-
ni, da birmanci že verujejo, da v veri 
že živijo. To življenje v veri bo po-
trjeno in okrepljeno. Sveti Duh bo 
dal birmancem posebne milosti in 
moči, da bodo mogli v svetu pričati 
za vstalega Jezusa. V moči te milo-
sti, bodo ostali vse življenje Kristu-
su, veri in Cerkvi. Ali res? Izkušnja 
nas uči, da je birma za nekatere 
birmance začetek odpada od vere 
ali potrditev ne-veri. Tako postane 
birma za starše, botre in katehete 
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tudi bolečina. Molimo, veliko molimo za birmance in njihove 
družine, da bi bili potrjeni v veri in bi se v življenju te potrdi-
tve veselili in ji ostali zvesti.

GODOVI IN SVETE MAŠE
Februar 

4
PONEDELJEK

JOŽEF – 
MISIJONAR 

18.00 † Franc Eržen

5
TOREK 

AGATA 18.00 za Božji blagoslov in Marijino 
varstvo

6
SREDA

JAPONSKI 
MUČENCI

18.00 † Marija Kosec

7
ČETRTEK

RIHARD 18.00 † Franc Mrak, Manca,  
Jože Kimovec 

8
PETEK

HIERONIM 18.00 † Nežka Luzar, 30. dan

9
SOBOTA

APOLONIJA 8.00 † sorodniki Žerovnik, Kadivec, 
Bežan

10
NEDELJA

5. NEDELJA  
MED LETOM

8.00 
10.00

† Ivan Debelak (Hrastje)
SLOVESNOST SVETE BIRME V 
ŠENČURJU (v Hrastjah ni maše)

11
PONEDELJEK

LURŠKA MATI 
BOŽJA

18.00 † Viktor Cilenšek, † Golorej

12
TOREK 

FELIKS 18.00 † Pintar in Pravst

13
SREDA

PEPELNICA 18.00 † Marija Kristanc

14
ČETRTEK

VALENTIN 18.00 v čast Lurški Mariji

15
PETEK

KLAVDIJ 18.00 † Jože Jagodic, † Jurčkovi

16
SOBOTA

JULIJANA 8.00 † Slavko Kavčič

17
NEDELJA

1. POSTNA 
NEDELJA

8.00
10.00

† Amalija Zupan, obl.
† Ivan in Marija Mrak
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18
PONEDELJEK

FRANČIŠEK 18.00 za zdravje

19
TOREK 

KONRAD 18.00 † Vera Steiner

20
SREDA

JACINTA 18.00 † Maks Stanonik, 30. dan

21
ČETRTEK

IRENA 18.00 † Marija, Franc Pilar

22
PETEK

SEDEŽ APOSTOLA 
PETRA

18.00 † Marinka Knifi c, Iva Mulec in Pavla 
Pintar

23
SOBOTA

POLIKARP 8.00
18.00

po namenu

24
NEDELJA

2. POSTNA NED.
MATIJA

8.00
10.00

† Knifi c, Triler, Herman Bohinc (Preb.)
† Janko Stare, obl.

DNEVI MOLITVE IN ZADOŠČEVANJA
V ponedeljek, torek in sredo 11., 12. in 13. februarja bomo 

pol ure pred sveto mašo molili rožni venec pred izpostavlje-
nim Najsvetejšim v zadoščenje in spravo za grehe človeštva. 
Radi sodelujmo pri tej molitvi, pridimo v cerkev točno ob uri, 
ne zamujajmo in ne klepetajmo v cerkvi. Tudi to je znamenje 
naše vere in spoštovanja do jezusa, ki živi med nami v Najsve-
tejšem zakramentu.

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA
V cerkvi na Prebačevem bo vsak petek v postnem času po-

božnost križevega pota. Križev pot bomo molili ob 19h. K 
sodelovanju so vabljeni tudi otroci. 
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