
Jakobovo  
pismo

GOSPOD GOVORI: OBRNITE SE K MENI Z 
MILOŠČINO, POSTOM IN POKORO

Pepel je v Svetem pismu soznač-
nica za človeka. Modri Sirah se 
sprašuje, zakaj bi se prevzemal člo-
vek, ki je prah in pepel? (prim. Sir 
10,9). »Abraham je rekel: Glej, jaz, 
ki sem prah in pepel, sem si dovolil 
govoriti z Gospodom.« (1 Mz 18,27). 
Job se kesa v prahu in pepelu (Job 
42,6). Kralj v Ninivah je v znamenje 
žalovanja sédel na pepel (Jon 3,6). 
Mardohaj se je posul s pepelom (Est 
4,1). Posuti se s pepelom pomeni 
opraviti neke vrste javno spoved. 
Človek s tem prizna, da je grešen, 
s tem prehiteva Božjo sodbo in si 
izprosi usmiljenje. Apostol Pavel v 
duhu preroka Izaija (Iz 49,8) o postu 
govori kot o posebnem času milo-
sti, ko nam je Bog tako rekoč bolj 
pripravljen prisluhniti.

Obrniti se h Gospodu pomeni opravljati dobra dela, ki so: miloščina, mo-
litev in post. Na prvem mestu je miloščina. O njej pravi modri Sirah: »Ne poza-
bljaj dajati miloščino.« (Sir 7,10) in pri preroku Danielu beremo: »Z miloščinami 
odkupuj svoje grehe.« (Dan 4,24). In kako skrbno si Job izprašuje vest: »Mar sem 
odrekel revežem, kar so želeli? Sem svoj zalogaj pojedel sam in sirotek ni jedel od 
njega?« (Job 31,16-17)

Talmud, judovsko ustno izročilo iz 1. stoletja pred Kristusom, ve povedati tole: 

leto XIV. - številka 4 - 23. marec 2014

Smo v postnem času, ko 
premišljujemo, kdo je prava 
Luč sveta, ki ji moramo slediti. 
Kristus je Luč, ki nas osvobaja 
ter nas vodi po pravi poti. Ta 
pot je očiščena zablod, njen 
konec pa je večno življenje.
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»Ko ti nasprotnik Izraela reče: Če vaš Bog zares ljubi reveže, zakaj jih potem sam 
ne oskrbuje, mu moraš odgovoriti takole: Ker se po revežih, ko jim delimo 
miloščino, rešujemo večnega pogubljenja.«

JS

Nekulturni dogodek v Kulturnem domu Straža, 
sobota, 15. marec 2014

Pišem pod vtisom sobotne gledališke igre 
v kulturnem domu v Straži v izvedbi Vesele-
ga teatra iz Dolenjskih Toplic. Igra z naslovom 
Hotel Bruselj avtorja Vinka Möderndorferja je 
res poslastica v negativnem smislu. Priznam, 
da sem imel kar nekaj pozitivnih pričakovanj, 
predvsem, ker sta v igri igrala tudi dva moja 
kolega, pa tudi od avtorja sem pričakoval do-
bro predstavo.

Žal so se moji občutki iz veselega pričakova-
nja iz minute v minuto spreobračali v grenko 
spoznanje, da nekdo z menoj manipulira. Težko je nekomu soliti pamet, ki igre ni 
videl, vendar bom poskušal v nekaj stavkih to razložiti. Reagiram kot povprečen 
vernik, ki mu resnica postaja iz leta v leto vse bolj pomembna za spravo in spo-
znanje dobrega. V glavnem je vsebina igre poizkus prikazati popolno destrukci-
jo vseh katoliških dostojanstvenikov v najbolj izprijenem smislu. Vso patologijo 
človeške družbe so pripisali duhovščini, ki naj bi vedno pijana s kovčki denarja 
v Bruslju izvajala korupcijo, se tam seksualno izživljala in lobirala za katoliško 
Slovenijo.

Zadevo sem poizkusil razumeti in gledati tudi malo bolj z distanco, z manj ču-
stvi, z razumevanjem umetniške svobode, vendar vsebina presega meje dobrega 
okusa. Ne vem, ali je to komedija, burleska, parodija ali kaj drugega, v noben 
kontekst je nisem mogel umestiti.

Res, da se v današnjem času bolj občuduje šelestenje zelenih bankovcev kot 
zelenih listov, vendar vse slabo v družbi pripisovati RKC pač ne gre. Edini Slove-
nec, ki je bil v Bruslju spoznan in kasneje sodno potrjen za korupcijo, je bil član 
SD, nekdanji evroposlanec Zoran Thaler, ki je zanesljivo z druge ideološke ravni, 
kot so slovenski duhovniki.

Osebno menim, da predhodna presoja organizatorjev dogodka, kaj sodi v 
kulturni dom, ne bi bila odveč.

Zapisal mag. Otmar COLARIČ
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KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Čas priprave

Čas priprave na velikonočno prazno-
vanje se imenuje postni čas, ki se začne 
na pepelnično sredo (na ta dan se vsi, ki 
se udeležijo svete maše, v znak spokor-
nosti posujejo s pepelom). Da si boš čim 
lažje zapomnil, kdaj se začne postni čas, 
si skušaj zapomniti naslednje: pustnemu 
torku (pust je zmeraj na torek) vedno 
sledi pepelnična sreda. Preprosto, a ne?

Zdaj te najbrž zanima, koliko časa traja 
postni čas, česa se sploh spominjamo in 

kako ga kristjani preživljamo. Postni čas traja kar 40 dni (če smo natančni, gre za 
46 dni, vendar se nedelje ne štejejo v postni čas). 

Nekoč, ko so tvoji stari starši bili še majhni, so ljudje post razumeli zelo resno. 
Do sitega so se najedli le enkrat na dan, niso jedli mesa in drugih slastnih jedi, 
prav tako v tem času niso imeli zabav. Tudi danes se še mnogi kristjani v po-
stnem času skušajo odpovedati zgoraj naštetim stvarem. Odpovejo pa se lahko 
tudi čemu, kar imajo radi, se trudijo delati čim več dobrih del ali s prihranjenim 
denarjem pomagajo tistim, ki so v stiski.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
Ljudje po vsem svetu praznujemo dan, s katerim želimo vsaj kanček svoje 

pozornosti nameniti svojim staršem. Zahvaliti se jim želimo, da so nam podarili 
življenje in nam po svojih najboljših močeh nudili vse, kar otroci potrebujejo. V 
največji meri se jim želimo zahvaliti za vso izkazano ljubezen.

V Sloveniji smo ta dan nekoliko razširili, in sicer, kar na teden družine, ki ga ob-
hajamo od 19. marca (god sv. Jožefa – Jezusovega rejnika) do 25. marca (praznik 
Gospodovega oznanjenja Mariji – angel ji sporoči, da bo postala Božja Mati).

Matere, vaše ime ima poseben zven: tako zaupen, prisrčen, varen, topel – poln 
spominov in ljubezni, poln nežnosti in skrbnosti. Pri vas je dom, je domovina. 
Kje je sreča, če ne pri vas? Od Boga ste ustvarjene, da nam poveste, kaj je prava 
ljubezen. Hvala vam.
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MAMI
Mama, naj misel pri tebi postane,
nežno poboža naj tvoje srce,
mama, naj pesmica zate nastane,
na dlani prinese ti moje srce.

Saj vedno si znala iz oči mi prebrati,
vse želje, strahove v njih videla si,
saj vedno si znala mi pomagati,
ko k tebi zatekla sem tvoja se hči.

Čeprav si me včasih pustila jokati,
čeprav si me včasih prijela trdo,
zdaj vem, da želela izkušnjo si dati,
da v življenju kasneje ne bo pretrdo.

Saj trdno drevo vse viharje prestane,
neurjem in strelam se vedno upre,
saj trdno drevo vse rane prestane,
če le korenine utrdijo se.

Saj ti si kot zemlja me dobra hranila,
saj ti si kot sonce me grela toplo,
saj ti si kot zvezde mi v temi svetila,
saj ti si kot veter pregnala meglo.
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JESEN ŽIVLJENJA
OPRAVLJIVOST, NEVOŠČLJIVOST

Biti moder pomeni priznati, da so naše sodbe lahko včasih napačne, da ne po-
znamo vedno vseh dejstev, da nimamo vedno vse prav. Obtoževanje ne prinaša 
nobene koristi. Obrekljivci so vedno gostobesedni, bolje je, da jih prekinemo: »O 
tem se zdaj ne želim pogovarjati.« Pogosto se bojimo, da bi kaj rekli ali storili, kar 
bi utegnilo koga prizadeti ali razočarati. V takih trenutkih rečemo: »Ne mika me 
to poslušati, saj me ne zanima.«

Ni lahko v medsebojnih odnosih spoznavati sebe in druge. Znani in ugledni 
psiholog dr. Anton Trstenjak je dejal: »To, kar ljudje povedo o sebi ali o drugih, 
nam daje največ snovi, da si ustvarimo podobo osebnosti, ki nas zanima.« Tu se 
znajdemo pred presenetljivim nasprotjem: »To, kar izjavljajo drugi o nekom, je 
manj zanesljivo, to, kar človek sam izjavlja o samem sebi, je zelo subjektivno.«

V teh postnih dneh naj bodo naši pogovori vsebinsko bolj usmerjeni, kako 
bomo pomagali trpečim in družinam v pomanjkanju.

BESEDA ŽIVEGA BOGA

30. marec – 4. postna nedelja:
In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, 

in oslepeli tisti, ki vidijo.« To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem, in so mu 
rekli: »Smo morda tudi mi slepi?« Jezus jim je dejal: »Če bi bili slepi, bi ne imeli 
greha. Ker pa pravite ›Vidimo‹, vaš greh ostane.« (Jn 9,39-41)

6. april – 5. postna – tiha – nedelja:
Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem 

se ti, ker si me uslišal. Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki 
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stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je 
zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. (Jn 11,41-43)

13. april – 6. postna – cvetna – nedelja:
Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili 

veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, 
so vzklikale: »Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem 
imenu! Hozana na višavah!« (Mt 21,8-9)

20. april – VELIKA NOČ:
Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je po-

voje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, 
temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki 
je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč umevala Pisma, da 
mora vstati od mrtvih. (Jn 20,6-9)

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA

OBLECITE SI NOVEGA ČLOVEKA
Kako vstopa v moje življenje postni čas, ali bolje rečeno, kako vstopam 

jaz vanj? Bo ta čas kaj bistveno drugačen? Se bo moje duhovno oko zazrlo 
v notranjost, v najgloblje kotičke svojega jaza, bo spregledalo in se srečalo s 
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seboj? Kako se približam svoji puščavi: si dovolim pogrezniti se vanjo ali jo 
zaobidem?

Štirideset dni pred tistim največjim triumfom, pred največjo zmago nad gro-
bom in zlom, pred dokončno in neizpodbitno resnico Vstajenja nas Cerkev spo-
mni na našo minljivost, da bi nam v zavest prodrle besede obreda pepeljenja: 
»Vedi človek, da si prah in da se v prah povrneš!«

Mogoče tega sploh nočem zavestno sprejeti, ker nočem biti prah, ki bo zdru-
žen s prvinskostjo zemlje.

Kaj pa tisti drugi del, tisto najvrednejše, kar nas dela Bogu podobne, tisto, kar 
je večno? Neminljivi Duh, ki nas oživlja in nas naredi Človeka z veliko začetnico. 
Se dvigujem v spoznanju o Božjem, večnem Duhu, ki je ujet v mojem telesu in 
hrepeni po svobodi, po tisti neizmerljivi razsežnosti, po čudoviti Ljubezni, iz ka-
tere izhaja in se z njo hrani in je sam Bistvo? Se trudim, da duša ne bi bila ujeta 
v moj ego? Se mi zdi ta čas vreden truda, da premislim besede: »Spreobrni 
se in veruj evangeliju!«

Morda si mislim ob tem: Saj verujem! Ali res? Sem že popolnoma 
preoblikovan(a) v Kristusa?

Kaj pa, če me Gospod vabi, naj končno izstopim iz vseh okvirjev namišljenih 
predstav svojega pojmovanja, predvidevanja, iz svojega nezadovoljstva, pritože-
vanja, raznega besedičenja, obsojanja, grenkobe in naveličanosti, nezaupanja. Pa 
od besed, ki ranijo druge, od nepremišljenosti in hitrega reagiranja. Morda me 
skrbi tako okupirajo, da sploh preslišim Gospodov klic. Me še vedno obvladuje 
jeza? Ali še vedno nisem oblečen(a) v Kristusovo mišljenje in Njegovega Duha? 
Sem res iskren(a) do sebe in do bližnjih?

Ta čas je enkratna priložnost, da v meni globoko zarežejo brazdo Kristusov 
nauk, njegovo usmiljenje, sočutje, njegova rahločutnost, obzirnost, ljubezen. 
Ljubezen, ki je edino merilo, ki je žrtvovanje, ki je izničenje samega sebe. Žrtvo-
vati se! Odpovedati se! Je lahko moja odpoved dobiček za mojo dušo?

Odpovem se vsemu, kar me ovira v hoji za Jezusom, in svojo dušo s tem osvo-
bodim. Odpovem se vsemu nepomembnemu in si vzamem čas za edino po-
membno – za Boga! Sta se moja volja in misel pripravljeni spopasti s tem izzi-
vom? So moji odnosi pristno človeški ali samo površinski? Sem sposoben(a) pod 
površjem zadovoljnosti zaznati stisko? Sem se pripravljen(a) posvetiti premišlje-
vanju in vprašanjem, ki vrtajo: kaj, kdo, kje, zakaj, kako? Ali res lahko zatrdim, da 
vse delam iz ljubezni do Jezusa?

Odločitev, pa naj bo kakršnakoli že, naj bo za dobro! Naj prodre v mojo zavest 
občutek, da mi je vse darovano, da je vse milost – tudi ta čas; da sem na posebni 
preizkušnji, da me nevidne oči gledajo, kako ravnam z darom, kako opravljam 
svoje poslanstvo, kako gradim in širim Božje kraljestvo. Sem spodbuda in vzor 
drugim? Sem pravi duhovni smerokaz, znamenje, da mi ime kristjan nekaj po-
meni? Sporočam s svojim življenjem, da je vredno slediti Njemu, ki je vzel 
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nase podobo hlapca in bil pokoren do smrti, smrti na križu. Biti pokoren! 
Pokoriti se! Biti drugačen – prenovljen! Ne z novo frizuro, še manj z obleko ali s 
čevlji, temveč v srcu in duhu. Pretrgajte si svoja srca – nas vabi Božja beseda, in 
oblecite si novega človeka!

Isto mišljenje naj bo v vas kakor v Jezusu Kristusu!

Bo štirideset dni dovolj za vse to?

Vir: Milena Pavuna Lampe, Prenova; pripravil: mb

»Sv. krst so prejeli … 
Sv. zakon sta sklenila … 

Odšli so …«
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + ANO BERNARDKO GORŠE, Drganja sela 47:
  rodila se je 18. 7. 1931 na Drganjih selih
  umrla je 28. 2. 2014
Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
Post posvečenosti ni nič drugega kot zaradi posta hoteti, kar je sveto; delati, 

kar je pravično, in ogibati se tega, kar je hudo. (sv. Maksim Turski)

V zakonu je mož to, kar manjka ženi, žena to, kar manjka možu. Oba skupaj 
šele sestavljata celoto. Vendar mož ne more zapolniti praznine, ki je v srcu žene, 
in obratno. Bog pa je to, kar manjka hkrati možu in ženi, je to, kar manjka vsem 
ljudem. (p. Anton Nadrah)

Bog pravi človeku: »Ozdravljam te, zato te bijem; ljubim te, zato te kaznu-
jem!« (Tagore)

Prav gotovo nas odpoved, ki jo terja od nas evangelij, ne vodi v slepo ulico. To 
je pot, ki vodi v življenje. Če zaradi Kristusa privolimo v smrt, naredimo to zato, 
ker vemo, da je smrt, sprejeta v ljubezni, rodovitna. (Franc Rode)
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Največja ovira za spoznanje samega sebe je v želji, da se z nečim varamo in to še verja-
memo. Vsak bi rad cenil sam sebe in se boji svoje slabosti in smešnosti označiti s pravim 
imenom. (F. W. Foerster)

Znebite se vsakršne hudobije in zvijačnosti, hinavščine in nevoščljivosti in 
vsakršnega obrekovanja … Saj ste vendar okusili, da je Gospod dober! (apostol 
Peter)

Bog ne more sovražiti, Bog ljubi, ker je ljubezen, nečistost pa preprečuje, da bi 
ga videli. Nečistost ni le greh, ampak vsaka navezanost na zemeljsko, vse, kar nas 
odmika od Boga, vse, kar nas dela manj podobne Kristusu. (mati Terezija)

Genij lahko prinaša človeštvu korist, pogosto pa tudi škodo. Svetnik pa po 
Jezusovem zgledu hodi okoli in deli dobrote. Kamor koli pride, zaseje resnico in 
srečo. S svojim zgledom kaže na večno dobroto. Vsakdo ne more biti genij, pot 
do svetosti pa je odprta vsakomur. (sv. Maksimilijan Kolbe)

ZA DOBRO VOLJO

Oglasi na župnijskih panojih (vsi so prepisani z resničnih 
župnijskih panojev):

* Za vse, ki imate otroke, pa tega ne veste, imamo prostor, opremljen za otroke.

* Skupina za ponovno pridobitev zaupanja vase se zbira ob četrtkih ob 19-ih. 
Prosim, vstopite pri zadnjih vratih.

* V petek ob 19-ih bodo otroci iz oratorija v župnijski avli uprizorili Shakespearo-
vega Hamleta. Župljani ste vabljeni, da se udeležite te tragedije.

* Drage gospe, ne pozabite na dobrodelni sejem! To je odličen način, da se zne-
bite vseh tistih neuporabnih stvari, ki vam jemljejo prostor v stanovanju. Pri-
peljite svoje može.

* Tema današnje kateheze: Jezus hodi po vodi. Jutrišnja kateheza: Iščemo Jezusa.

* Zbor šestdesetletnikov za vse poletje preneha delovati, s hvaležnostjo vseh žu-
pljanov.

* Cena za udeležbo na seminarju o molitvi in postu vključuje vse obede.
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* Prosimo, da vaše darove položite v ovojnico skupaj z rajnimi, za katere želite, 
da molimo.

* Župnik bo prižgal svojo svečo pri oltarni sveči. Diakon bo prižgal svojo svečo pri 
župnikovi, potem se bo obrnil in prižgal vse vernike v prvi vrsti.

* V torek zvečer bo v župnijski avli večerja na osnovi fižola. Sledil bo koncert.

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Darovec, STR; Na Žago 29, STR; Rumanja vas, 1. in 2. 

skupina; Gačnikova, STR; Majda Tavčar; Pavlin, Sela; Darinka Kestnar.
 DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Stanka Šporar; Zupančič, VV14; Draga 

Kren, POT; Anica Golob, PRA19; Poglajen, DS.
 DAR ZA OGREVANJE: Stanojevič; M.S. Kregar; Nose, Pod Srobotnikom; 

Stanka Šporar; Anica Golob, PRA19.
 DAR ZA OBNOVO CERKVE SVETEGA TOMAŽA V STRAŽI: Marinka 

Kavšček; Nevenka Bele; Renata Cvitkovič; Maja Medic; Marko in Verena Tavčar; 
Tine in Polona Krštinc.

ODDANE MAŠE: drugje bo opravljenih 5 maš za + Jožeta Kestnarja.

OB SMRTI ANICE GORŠE SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI 
za svete maše: Jožica Bradač, Loška vas; družina Vurušič, Straža; družina Vintar, 
Novo mesto (2X).
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OBVESTILA

SREČANJE Župnijskega pastoralnega sveta
Seja ŽPS bo v četrtek, 27. marca, po sveti maši. Člane ŽPS naprošamo, da se 

srečanja zagotovo udeležite.

V NEDELJO, 30. marca, bodo darovi, zbrani pri mašah, oddani 
na škofijo za potrebe bogoslovnega semenišča.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA GOSPODARSKEGA SVETA
Srečanje ŽGS bo v sredo, 2. aprila, po sveti maši.

PRIPRAVA NA SPOVED IN SPOVEDOVANJE ZA MLADE 
bo pri frančiškanih v Novem mestu, v petek, 4. aprila, ob 20. uri. Mladi lepo po-
vabljeni!

SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV, BIRMANCEV IN 
OSTALE STARŠE VEROUKARJEV

V petek, 4. aprila, po večerni sveti maši (maša se začne ob 19.00), pripravljamo 
srečanje za starše. Z nami bo g. Robert Friškovec, zaporniški duhovnik. Sprego-
voril bo o mladostnikovem odraščanju v samostojno osebnost.

Po predavanju bo kratek sestanek za starše birmancev, kjer bomo spregovorili 
o pripravi na prejem birme.

OLJČNE VEJICE si boste lahko vzeli v nedeljo, 6 aprila. Prostovoljni darovi 
zanje so namenjeni za popravilo primorskih cerkva. Primorske župnije vejice 
tudi pripravijo.

RADIJSKI MISIJON
Od 6. do 12. aprila bo 9. radijski misijon, ki ga bo vodil pater Marko Rupnik. 

Posnetki misijona bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia 
Ognjišče.

Natančen program 9. radijskega misijona bo objavljen na spletni strani Radia 
Ognjišče.

SLOVENSKI SPOVEDNI DAN
Za cvetni petek – 11. aprila – bo po Sloveniji SPOVEDNI DAN, ko bo v več 

cerkvah na voljo spovednik od jutra do večera brez opoldanskega odmora. Ta 
dan bo pri nas priložnost za spoved eno uro pred mašo do maše.
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ZELENJE BOMO BLAGOSLOVILI na cvetno soboto ob 18.00 v Straži. V 
nedeljo bo bogoslužje cvetne nedelje tudi na Drganjih selih – ob 8.15 bomo 
blagoslovili zelenje, sledila bo sveta maša. Osrednji blagoslov zelenja bo ob 9.45 
pred vežicami v Vavti vasi. Ob imenovanem času se zberemo in po blagoslovu 
v procesiji odidemo v cerkev.

PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED bo na cvetno nedeljo ob 14. uri. Na 
voljo bo spovednik od drugje.

Obhajanje svetega tridnevja:
Sveto velikonočno tridnevje si je skozi cerkveno tradicijo pridobilo osrednje 

mesto liturgično-duhovnega praznovanja Cerkve. Vzemimo si čas in se udeleži-
mo obredov velikega tedna.

V velikem tednu pridejo vsi otroci namesto k verouku k obredom velikega te-
dna. Vsi veroukarji so povabljeni k obredom vse dni, zagotovo pa naj se obredov 
udeležijo vsaj enkrat v tridnevju. 

Otroci vabljeni na veliko soboto ob 10. uri k molitvi pri Božjem grobu.

VELIKONOČNO ŠTEVILKO JAKOBOVEGA PISMA
Boste prejeli po pošti na veliko sredo, 16. aprila.

Srečanje molitvene skupine prenove v duhu
Molitvena skupina Prenove v Duhu se v naši župniji srečuje vsak prvi in tretji 

ponedeljek v mesecu.

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se v postu srečuje drugi in četrti ponedeljek po sveti 

maši.
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USTVARJALNI TORKOVI VEČERI
Že več let se prostovoljke Župnijske Karitas zbirajo ob torkovih večerih na 

delavnicah, ki potekajo od pozne jeseni do zgodnjih spomladanskih dni. Dolgi 
in turobni zimski večeri so ravno prav za druženje; hkrati pa je tudi koristno 
izrabljen prosti čas. 

Prostovoljke, ki se družijo ob ustvarjalnih ročnih delih, povezujejo med seboj 
tako prijateljski odnosi kot izmenjava izkušenj. V lanskem predbožičnem času so 
bile zelo uspešne v izdelavi adventnih venčkov in prazničnih voščilnic. Denarni 
prispevki, ki so se zbrali, so bili namenjeni misijonskemu delu, nekaj pa tudi za 
delovanje Župnijske Karitas.

Pred božičem so prostovoljke obiskale starejše in osamljene ter bolne. Vsake-
mu so podarile skromno darilo in voščilnico, ki so jo same izdelale. Marsikomu 
je obisk prinesel izraz veselja in sreče ter hkrati potrditev, da niso pozabljeni. 

Prostovoljke mentorice so uspešne pri vključevanju otrok v delavnice, ki pote-
kajo ob sobotnih dopoldnevih. Pri izdelavi rožic iz papirja in voščilnic so natanč-
ni in spretni. Otroci na delavnice radi prihajajo. To pa je potrditev in zagotovilo, 
da ročna dela še ne bodo zamrla.

Anica Žagar
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SVETE MAŠE

Velikonočni ogenj
Bliža se velikonočni čas, v katerem po žu-

pnijah na jutro velike sobote duhovniki bla-
goslavljajo velikonočni ogenj. Ogenj pred-
stavlja vstalega Kristusa, ki je Luč sveta in 
nas opominja, da je svetloba zmagala nad 
temo in življenje nad smrtjo. Nas, kristjane, 
navdaja z upanjem, da bomo nekoč vstali 
tudi mi.

V Skupini za načrtovanje pastoralnega 
dela smo sklenili, sklep pa je potrdil tudi 
Župnijski pastoralni svet, da bodo darovi, 
zbrani z raznosom velikonočnega ognja, 
namenjeni za izvedbo Oratorija 2014, sim-
bolično pa bodo nagrajeni tudi raznašalci. 
Zakaj sprememba? Poudariti je treba, da 
namen raznašanja ognja ni »zaslužek« ra-
znašalcev, temveč ponesti v vse domove v 
župniji znamenje vstalega Kristusa in s tem 
veselje velike noči. Hiša, ki ogenj sprejme, 
sprejme Jezusa Kristusa, ki je Luč sveta. K 
raznosu ognja bodo še posebej povabljeni 
birmanci. Vnaprej bo določeno, kdo in koli-
ko jih bo raznašalo ogenj v posamezni vasi.

UŽ

PON. – 24. 3. Katarina, red 18.00 + Milka in Janez Irt, obl.
PO MAŠI: BIBLIČNA SKUPINA

TOR. – 25. 3. Gospod. ozn. 18.00 + Angela Mikolič in Nevenka Alaein, obl.
SRE. – 26. 3. Larisa 18.00 +starši in stari starši Kužnik, RV, obl. 
ČET. – 27. 3. Rupert, šk 18.00 + Jože in Stanka Pečjak, god

PO MAŠI: SREČANJE ŽPS
PET. – 28. 3. Proterij, šk 18.00 + Milan in Darko Petan, JV, obl.
SOB. – 29. 3. Bertold, red. ust 17.00 S    za žive in umrle župljane

18.00 DS + Jože Boh, obl.
NED. – 30. 3. 4. POSTNA

Janez, op
LETNI ČAS

  7.00 + Slavko in Andrej Drobnič, obl.
10.00 + Ciril Bukovec, obl.
DAROVI ZA BOGOSLOVNO SEMENIŠČE
14.00 DS: KRIŽEV POT
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PON. – 31. 3. Benjamin, dia 19.00 + Šuštaršič in Miha Kužnik, obl.
PO MAŠI: BIBLIČNA SKUPINA

TOR. – 1. 4. Hugo, šk 19.00 + družina Novak, Stavča vas in Janez Derganc, 
obl.

SRE. – 2. 4. Frančišek Paolski 19.00 + Darinka Gombač
PO MAŠI: SREČANJE ŽGS

ČET. – 3. 4. Rihard, šk 19.00    za duhovniške in redovniške poklice
PET. – 4. 4. Izidor, šk 19.00    v spravo za bogokletje

PREDAVANJE: gost Robert Friškovec
NM: SPOVED ZA MLADE

SOB. – 5. 4. Vincencij Ferrer 18.00 S + starši Tavčar
19.00 DS + Anica Gorše, 30. dan

NED. – 6. 4. 5. POSTNA
TIHA
Irenej, šk

  7.00 + Franc Kren in starši Knafelj
10.00 + Anica Gašperšič, obl.
         OLJČNE VEJICE
13.00 ROMANJE PRVOOBHAJANCEV NA BREZJE
14.00 S: KRIŽEV POT

PON. – 7. 4. Janez, duh 19.00 + Ivan Tolar, Križetovi in Tolarjevi, obl.
PO MAŠI: SKUPINA PRENOVE V DUHU

TOR. – 8. 4. Valter, op 19.00 + Danica Faleskini, obl.
SRE. – 9. 4. Hugo, šk 19.00 + Vinko Murn in Dušan Sajevec, obl.
ČET. – 10. 4. Domen, šk 19.00 + Franc Avbar, obl.
PET. – 11. 4. Stanislav, muč 19.00 + Ivan Stopar in starši Pavček, obl.

        SPOVEDNI DAN
SOB. – 12. 4. Julij, pp 18.00 S za žive in umrle župljane

19.00 DS + Frenk in starši Kren
NED. – 13. 4. 6. POSTNA

CVETNA
Ida, red

  7.00 + starši in ostali Drobnič
  8.15 + Bogdan Avsenik, 30. dan
  9.45 + Valentin Zupančič in + Zupančič in + 
Piletič
14.00 VV: KRIŽEV POT, SPOVED

PON. – 14. 4. Valerijan, muč 19.00 + Marija Frančiška Jakše
TOR. – 15. 4. Helena, kn 19.00 + Antonija Vidmar, DM, obl.
SRE. – 16. 4. Bernardka Lur   7.00    v dober namen
ČET. – 17. 4. VELIKI ČET. 19.00 + Mavsar in Dular, obl.
PET. – 18. 4. VELIKI PET. 19.00    OBREDI VELIKEGA PETKA
SOB. – 19. 4. VELIKA SOB. 19.00    v dober namen
NED. – 20. 4. VELIKA NOČ

Marijan, men
  6.30    za žive in umrle župljane
10.00 + Zdenko Kavšček, obl.



CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 29. marec:
Straža, 1. skupina

SOBOTA, 5. april:
Straža, 2. skupina

SOBOTA, 12. april:
Straža, 3. skupina

SOBOTA, 19. april:
Straža, 4. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 30. marec:
Tea Tavčar
Matevž Barbič

NEDELJA, 6. april:
Štefka Vidic
Simona Tavčar

NEDELJA, 13. april:
Zdenka Petruna
Marija Mihelič

NEDELJA, 20. april:
ob 6.30:
Eva Petruna
Marija Šenica
ob 10.00:
Miha Tavčar
Teja Košmerl

 


