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NEDELJA, 11. 02. - 6. nedelja med letom - Lurška Mati Božja

08:30
10:30

za + Valentina KLEPEJA
LURD: L. M. Božji v zahvalo in priprošnjo
za + Apolonijo, rodbino SENICA in Alojza LIPOVŠKA
za + Marijo GALÉ

PONEDELJEK, 12. 02. sv. Aleksij, škof

TOREK, 13. 02. - sv. Kristina, vdova

08:00 za + Anico METULJ (obl.)

SREDA, 14. 02. - sv. Valentin, muč. - PEPELNICA

17:00 za + Ivana in Justino PUŠIČ

ČETRTEK, 15. 02. - sv. Georgija, devica

16:30
17:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Staneta KOŠIČA

PETEK, 16. 02. - sv. Julijana, mučenka

SOBOTA, 17. 02. - sv. Aleš, spokornik

08:00 za + Frančiška KAPELARJA (obl.) in sorodnike
za + Martino HLASTEC (zadušnica)

NEDELJA, 18. 02. - 1. postna nedelja

08:30 za žive in rajne 
za + Valentina, Marijo in dva Edija CVEKA ter sorodnike

PONEDELJEK, 19. 02. - sv. Konrad, redovnik

TOREK, 20. 02. - sv. Frančišek in Jacinta, pastirčka

08:00 za + NOVAKOVE in BREZNIKARJEVE

SREDA, 21. 02. - sv. Irena, devica

ČETRTEK, 22. 02. - sv. Maksimilijan, škof

17:00 za + Mihaelo KURALT in sorodnike

PETEK, 23. 02. - sv. Polikarp, škof in mučenec

SOBOTA, 24. 02. - sv. Matija, apostol

08:00 za + Ano ŠIPEK (3. obl.), brata Karla in starše CVIKL

NEDELJA, 25. 02. - 2. postna nedelja

08:30 za + Franca, Frančiško PINTER in sorodnike
za + Ladota STOPINŠKA

LATINSKI PREGOVOR
Cumaccusas alium, propriam prius inspice vitam. -- 

“Preden obtožiš drugega, preglej svoje lastno življenje.”

NEDELJA, 11. 02. - 6. nedelja med letom - Lurška Mati Božja

10:30

14:00

za žive in rajne
za + Damjana, Janeza, Marijo JURGELJ, Alojza in Antonijo 
LAPORNIK
KOLMAN: ? ni namena ???

PONEDELJEK, 12. 02. sv. Aleksij, škof

TOREK, 13. 02. - sv. Kristina, vdova

SREDA, 14. 02. - sv. Valentin, muč. - PEPELNICA

17:00 za + Ernesta FUNKL

ČETRTEK, 15. 02. - sv. Georgija, devica

17:00 za + Henrika ZUPANCA

PETEK, 16. 02. - sv. Julijana, mučenka

17:00 za + Antona DROBNETA

SOBOTA, 17. 02. - sv. Aleš, spokornik

09:00 za + Ano RAZBORŠEK

NEDELJA, 18. 02. - 1. postna nedelja

10:30 za + Janeza HRASTNIKA (obl.) in Jožeta, Jerneja in Ano 
BEDENIK, Mihata in Ano JELENC
za + Terezijo VERBOVŠEK (obl.) in Vinka

PONEDELJEK, 19. 02. - sv. Konrad, redovnik

TOREK, 20. 02. - sv. Frančišek in Jacinta, pastirčka

SREDA, 21. 02. - sv. Irena, devica

ČETRTEK, 22. 02. - sv. Maksimilijan, škof

17:00 za + Štefanijo ZAMUDA

PETEK, 23. 02. - sv. Polikarp, škof in mučenec

17:00 za + Justino PUŠIČ

SOBOTA, 24. 02. - sv. Matija, apostol

09:00 za + Jožeta ŽVEPLANA

NEDELJA, 25. 02. - 2. postna nedelja

10:30 za žive in rajne
za + Ivanko, Franca in Vančija ZUPANCA ter rodbino POHLIN

“Pomni človek, da si prah 
in da se v prah 
povrneš! “



Obvestilo o spremenjeni višini štolnine 
za pogrebe 

Škofje so na 102. redni seji SŠK (Slovenska škofovska kon-
ferenca), ki je bila 2. oktobra 2017 v Tinjah (Avstrija), potr-
dili štolnino oz. priporočeni dar za pogreb v višini 50€. Spre-
memba štolnine je vstopila v veljavo z objavo v Sporočilih 
slovenskih škofij z dne 1.11.2017.

dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik SŠK

Prihaja postni čas. kjer je prizadevanje za 
dobro, tam so skušnjave

Skušnjave(c)
Pridejo dnevi, ko sem popolnoma izgubljen.
Čas, življenje, smisel … vse je kot pesek v dlani: bolj ko stiskam, 
manj držim! Grabim v prazno in če se česarkoli dotaknem, se pre-
prosto razblini.
Nobene poti pred mano, ali vsaj nobene prave. Tla se spodmikajo, 
korak je negotov in če se že premaknem, se noga spotakne ali pa 
se pogreznem do kolen.
Temno je. In lučke, ki vsake toliko zasvetijo, niso zvezde: kresnice 
so. In njihov ples je varljiv kot jezik kače v raju.
Prestrašen občemim. Na mestu. Stiska me. Duši me. Premetava 
me. Plitvo diham. Še to komajda. Mižim. In če odprem oči, je kot 
bi jih ne! Trepetajoč čakam, da se zbudim.
Upam. Upam, da so le sanje … a dolgo trajajo in jutra ni.
Skušam moliti. Pa se zalotim, da le žebram. Blebetam.
Prošnje besede letijo iz mojih ust in se zaletavajo v zid.
Prošnje besede se na kamnitem zidu razbijejo v manjše koščke: v 
črke in zloge. V stoke in vzdihe.
Stojim v prahu prošnjih besed, zibljem se – objokan – pred velikim 
kamnitim zidom zrušenega templja! Še kamen bi se me usmilil! 
Še kamen bi spregovoril! Bog pa molči!
Izgubljen sem. A nisem se želel izgubiti. Izgubljen sem, a ne po 
svoji želji in ne po svoji krivdi.
Ne. Ne … Nisem izgubljeni sin. Skrbno sem ravnal z dediščino: 
Zavil sem jo v prtič in zakopal. Globoko. Da bi kdo ne zbiral, kjer 
ni raztrosil, in ne žel, kjer ni sejal!

Ne, nisem izgubljena ovca. Nobene zapovedi nisem hoté prekršil, 
nobene ograje nisem vedé preplezal in čez plot nisem skakal. Tra-
va na oni strani se mi ni zdela bolj zelena in nisem je poželel. 
Skozi nobeno luknjo se nisem izmuznil, pa vendar sem se znašel 
osamljen, zapuščen in prestrašen zapleten v trnje … v nekem čud-
nem brezpotju med Oljsko goro in Golgoto.
In nisem izgubljena drahma! O, ne! Nisem nepomemben drobiž, 
ki je nekomu padel iz mošnjička med preštevanjem velikih denar-
jev in se zakotalil pod mizo. Zaklad sem! Morda celo neprecenljiv, 
ko vendar tolikokrat čutim, da me nihče ne ceni!
Ko vprašam modre in izkušene: Kje je Bog? Zakaj molči? … mi 
odgovarjajo: Puščava!

Opazil ga je že od daleč in se razveselil, saj ni bil videti nič poseb-
nega.
In ker ni bil videti nič posebnega, je ugibal: “Ali je sploh ta, ki 
mora priti, ali naj drugega čakam?“
Narisal je črto v pesek, a On jo je prestopil.
Skušal ga je ujeti v ris, pa ga ni zadržal.
Dvoma ni bilo več: Vedel je, da je pravi.
Veselje je uplahnilo, začel se je boj! 
Sledil mu je nekaj dni, ga opazoval od daleč, poskusil znova … a 
črte in risi v pesku niso imeli moči nad Njim.
Potem se je umaknil … se skril … in čakal. Ko je videl, da ga je 
načela lakota, je spet pristopil. Izzval ga je, naj si pričara kruh iz 
kamnov, pa se ni pustil izzvati. Res je bil lačen kruha, a nasičen 
z Besedo!
Odnesel ga je v višave, in ga izzval naj izzove Boga. Pa se ni odzval 
na izzive. Saj ni večjega izziva kot biti eno z Očetom.
Izzval ga je, naj se mu pokloni, a ni klonil pred izzivom. Zakaj naj 
bi klečal On, ki mu je vse podvrženo?!
Prestopil je črto v pesku, skušnjavec pa je ostal ujet v lasten ris!

Ko mine lakota …
ko mine strah …
ko koleno vzdrži in ne klecne, ko se ne upogne in ne poklekne …
spoznam, da sem v Božji dlani, kjer ni več časa in kjer sta življenje 
ter smisel spletena v večnost.
In Božja dlan je mehka: Zato se korak pogreza. Črte v Božji dlani 
so stezice, ki me vedno znova privedejo nazaj v sredo dlani … v 
najmehkejše … v najsvetejše.

In tema je, ker me je Bog skril v dlan, da bi skušnjavec ne mogel 
do mene.
Nisem izgubljen. Nikoli nisem bil. Bog me je kot neprecenljiv zak-
lad, kot svojo najljubšo drahmo spravil v svoj žep … kjer res ni 
prav zračno in me duši … in me premetava med Božjo hojo …
A sem, kjer moram biti. Doma. Pri Bogu.

Skušnjave so resna zadeva in s skušnjavcem ni šale. Ne gre za 
čokolado, za kavico in cigarete, za izbruhe jezice, telovadbo ali 
lenobo in podobno …
Gre za dušo. Za primat in prevlado!
Za prvo mesto v moji duši! “Predme padi in me moli!” 
Gre za življenje! “Vrzi se dol! “
Gre za polnost življenja! “Naj kamni postanejo kruh!”
In skušnjavec vedno pride, ko sem lačen. Česa?

Gregor Čušin

Postna postava za leto 2018
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pri-
pravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglo-
bitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe cerkve in 
vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. 
Strogi post je na pepelnično sredo (letos 14. februarja) in na 
veliki petek (letos 30. marca). Ta dva dneva se le enkrat  na dan 
do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od 
izpolnjenega 18 leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postne-
ga časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim 
dobrim delom pokore in ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih 
jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna 
slovesnost v družini (poroka, pogreb ...), post in zdržek odpa-
deta. 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
17.02. - Konc, Zabrež
24.02. - Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
17.02. - Šmarjeta 
24.02. - Jesenova Ravan in Čreta


