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NEDELJA, 25. 02. - 2. postna nedelja

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

PONEDELJEK, 26. 02. sv. Aleksander, škof

TOREK, 27. 02. - sv. Gabrijel Žal. M. B, red.

08:00 za + Jožeta SLUGA (10. obl.)
za + Martino HLASTEC

SREDA, 28. 02. - sv. Ožbolt, škof

ČETRTEK, 01. 03. - sv. Albin, škof

16:30
17:00

Molitev križevega pota
za modrost srca
za + Mirka PEKLARJA (8. dan)

PETEK, 02. 03. - sv. Neža Praška, devica

08:00 za + Ido STOPAR

SOBOTA, 03. 03. - sv. Kunigunda, cesarica

08:00 za + Marijo MEDVEŠEK in Jerico SELIČ

NEDELJA, 04. 03. - 3. postna nedelja

08:30 za žive in rajne 
za + STOPARJEVE in sorodnike
za + Albina CVEKA in sorodnike

PONEDELJEK, 05. 03. - sv. Olivija, mučenka

TOREK, 06. 03. - sv. Fridolin (Miroslav), opat

08:00 za + Valentina KLEPEJA
za + Angelo SLUGA

SREDA, 07. 03. - sv. Perpetua in Felicita, mučenki

ČETRTEK, 08. 03. - sv. Janez od Boga, redovnik

17:00 za + Frančeka KNEZA
za + Alojza REBOVA

PETEK, 09. 03. - sv. Frančiška Rimska, redovnica

SOBOTA, 10. 03. - 40 mučenikov

08:00 za + Ladislava SENICA (obl.)

NEDELJA, 11. 03. - 4. postna nedelja

08:30 za + Ivano KAPUN (obl.)
za + Draga POČIVALŠKA

LATINSKI PREGOVOR
Amor patriae nostra lex. -- 

“Ljubezen do očetnjave je naš zakon.”

NEDELJA, 25. 02. - 2. postna nedelja

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

PONEDELJEK, 26. 02. sv. Aleksander, škof

TOREK, 27. 02. - sv. Gabrijel Žal. M. B, red.

SREDA, 28. 02. - sv. Ožbolt, škof

ČETRTEK, 01. 03. - sv. Albin, škof

17:00 za + Marijo POZARŠEK

PETEK, 02. 03. - sv. Neža Praška, devica

16:30
17:00

Molitev križevega pota
za + Nikolajo ZUPANC

SOBOTA, 03. 03. - sv. Kunigunda, cesarica

09:00 za + Frančiško JURGL

NEDELJA, 04. 03. - 3. postna nedelja

10:30 za + Justino, Lovrenca TAŠKERJA in + PLANINČEVE
za + Henrika ZUPANCA in Francija POZARŠKA

PONEDELJEK, 05. 03. - sv. Olivija, mučenka

TOREK, 06. 03. - sv. Fridolin (Miroslav), opat

SREDA, 07. 03. - sv. Perpetua in Felicita, mučenki

ČETRTEK, 08. 03. - sv. Janez od Boga, redovnik

17:00 za + Alojza PLANINCA

PETEK, 09. 03. - sv. Frančiška Rimska, redovnica

16:30
17:00

Molitev križevega pota
za + Vinka VERBOVŠKA
za + Karolino KAJTNA (8. dan)

SOBOTA, 10. 03. - 40 mučenikov

09:00 za + Viktorijo ŽAGAR

NEDELJA, 11. 03. - 4. postna nedelja

10:30

14:00

za žive in rajne
za + Ljudmilo GUČEK, starše Jožeta in Ivano ŠTAUT in sorodnike
za + Francija KLINARJA in Alojza RAZBORŠKA
za + Aniko VODIŠEK in Ano HRASTNIK
KOLMAN: za + Jožefo OBREZ



Zaveza in zvestoba

Ob prebiranju MAGNIFICATA me je nagovorilo razmišljanje 
župnika v Sori, Jožeta Čuka. Naj nam to razmišljanje da 
spodbudo za življenje zaveze in zvestobe.

Otrokom pri verouku zavezo predstavim tako, da izberem 
dva učenca in jima nad gležnjem zvežem nogi, enemu des-
no, drugemu levo. Potem jima rečem naj hodita po razredu. 
Uspešna sta le toliko, kolikor moreta uskladiti korake. Če 
hočeta vsak po svoje, ne prideta nikamor. Zaveza je smisel-
na le takrat, ko oba izpolnita zahtevani obljubi. Ker je Bog 
po naravi zvest, težave zavezi povzroča le človek.
Zaveza je ključen pojem duhovne rasti. Brez vztrajanja in 
zvestobe ni mogoče obroditi sadov. Zakonca skleneta za-
vezo, ko se poročita. Njuna zavezanost jima omogoči, da 
preko težav, preizkušenj in trpljenja prideta do večje sposob-
nosti ljubezni. Ljubezen pa je končni smisel vsakega zakra-
menta in zvezda severnica našega življenjskega potovanja.
Zaveza in zvestoba omogočata rodovitnost. To nam govori 
vsakdanja izkušnja. Če se otrok zaveže, da se vsak dan nauči 
tri besede tujega jezika, to bo ob koncu leta pomenilo več 
kot tisoč besed, če pa vztraja še leto ali dve, je njegovo znan-
je jezika že precejšnje.
Zvestoba zavezi je zelo pomembna. Ko bi drevo vsako leto 
presajali, bi nikoli ne obrodilo sadu. Če bi hoteli skopati vod-
njak, moramo vztrajati na enem mestu, da pridemo do vode. 
Ko bi kopali malo tu, malo tam, je nikoli ne bomo našli. Če 
vojak ne vztraja na svojem položaju, ampak ob prvi nevarno-
sti pobegne, ne more obraniti svoje domovine.
Ena od velikih težav današnjega človeka je, da se nerad 
veže. Otrok noče biti ministrant, ker bi tako moral prevzeti 
odgovornost za služenje oltarju določen dan v tednu. Mlad 
človek se ne bo vključil v pevski zbor, ker bi rad ostal »svo-
boden«. Pevske vaje bi, tako vsaj misli, preveč omejevale 
njegovo svobodo. Ni težko dobiti novih ministrantov, težje 
je najti zveste ministrante. Ne manjka dobrih pevcev, malo 

pa je zvestih.
Evangeljski odlomek prve postne nedelje lahko razumemo 
kot zavezo. Jezus je pravi Bog in pravi človek. Je ljubljeni 
Očetov Sin, ki ga poslušamo. Skušnjavec ga je skušal odvr-
niti od zvestobe. Jezus pa ostane zvest Očetovi volji vse do 
smrti na križu.

Krščanske vrednoste - Karitas

Sodelvci Karitas ravnamo v duhu evnagelija in družbenega 
nauka Cerkve.
Papež Frančišek v Apostolski spodbudi VESELJE EVANGELI-
JA pravi, da “veselje evangelija napolnjuje srce in celotno 
življenje ljudi, ki se srečajo z Jezusom; ljudi, ki dovolijo, da 
jih odreši greha, žalosti, notranje praznine, osamljenosti. Z 
Jezusom Kristusom se vedno rojeva in oživlja veselje.” Vsi 
krščanski verniki, še posbeje pa sodeloavci Karitas, smo 
povabljeni k novemu obdobju evangeljskega oznanjevanja, 
zaznamovanega s takšnim veseljem.
Kako nam lahko to načelo pomaga pri ohranjanju identitete, 
pri našem delu?
Najlepši odgovor na to vprašanje nam ponuja omenjena 
Apostolska spodbuda, ko pravi: “Velika nevarnost sedan-
jega sveta z mnogovrstno in neznosno ponudbo potrošnje 
je samoljubna žalost, ki prihaja iz lagodnega in skopuškega 
srca, iz bolestnega iskanja površnih užitkov, iz osamljene za-
vesti. Kadar se notranje življenje zapre v lastne koristi, ni več 
prostora za druge, ni posluha za uboge, ne poslušamo več 
Božjega glasu ...”
Kot svetilnik na morju, ki opozarja na nevarnost za lad-
jo, imamo tudi mi svetlo luč, ki jasno opozarja, kje lahko 
sodelavci Karitas izgubimo svojo identiteto, kajti evangelij 
nas zmeraj vodi k bližnjemu v našem času in prostoru. Vera 
vedno ohranja vidik križa, neko nejasnost. Zato mora vsa 
dobrodelnost potekati v evangeljskem duhu, ki prebuja pri-
volitev srca z bližino, ljubeznijo in pričevanjem z dobrimi deli 

pomoči potrebnim.
Duh evangelija, iz katerega izvira družbeni nauk Cerkve, je 
vir veselja, moči in vztrajnosti za sodelavce Karitas, je te-
melj etičnih vrednot zahodne kulture. To je naša identiteta.

Rok Metličar

Pri povzdigovanju,
ko je mašnik dvignil hostijo,

sem zagledala v njej neznansko lep
in prijazen Jezusov obraz.

njegove oči so bile prav ljubeznive.
S pogledom, polnim ljubezni,

se je ozrl name in dvgnil k sebi mojo dušo,
ki ga je zrla v nedopovedljivem videnju.

Ko me je tako ljubeznivo
in prijazno gledal, sem si mislila:

O, preljubeznivi Jezus, kako dober si vendar,
da ti ni odveč tako prijazno

in ljubeznivo gledati na ubogo grešnico.

(Magdalena Gornik)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
03.03. - Lože (spodnje)
10.03. - Lože (zgornje)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
03.03. - Ogeče
10.03. - Toplice, Senožete, Veliko Širje


