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7. NEDELJA  MED LETOM, 19.2. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Fanika ŠANTEJ
10.30: + Antonija KOČAR, 5. obl., J ože 12. obl., Zdenko in 
                  Anton
         + Alojz KANDUČ, starši KANDUČ in starši REBERŠEK
PONEDELJEK, 20.2. sv. Leon Sicilski, škof
7.30: + Monika IVŠEK
          + Frančiška  MLAKAR,30. obl.,  vse + MLAKARJEVE
           + Janez PLANINŠEK
TOREK, 21.2. sv.Peter Damiani, škof, c. uč.
18.00: + Karli KRAŠOVEC
            + Anton KOLŠEK
SREDA, 22.2., Pepelnica
7.30: + Elizabeta SENICA
          + Alojz PEGANC
18.00 za zdravje in Božji blagoslov v združini

pri maši pepeljenje
ČETRTEK, 23.2., sv. Polikarp, škof, mučenec
18.00: v zahvalo in dober namen
         +  Peter,  Gabrijela  PIŠOTEK  in  Danijel  MEŽNAR 

po maši srečanje ŽPS.
PETEK, 24.2., sv. Matija, apostol
7.30: + Martin PEGANC
18.00: + Miroslav ŠRAJ
            + Angela DEGEN, 3. obl., in mož Marjan
SOBOTA, 25.2., sv. Alojzij in Kalist, mučenca
18.00: + Jože TERŠEK, obl.
            Materi Božji v zahvalo in priprošnjo za 80 let in 
            za zdravje
1. POSTNA NEDELJA, 26.2.
7.00: živi in + farani
9.00: +  vse BRLOGARJEVE (Zagrad)in Ivan GOLUB
10.30: + Marija, obl., in Franc PUH
            + Franja BENEDEK, obl.

V tednu od 20. do 24. februarja je reden verouk.
V četrtek 23. februarja bo po večerni maši srečanje ŽPS.

Na pepelnično sredo, letos bo to 22.februarja, 
začenjamo postni čas, ki bo trajal štirideset dni. 
Postni čas bomo sklenili z večerno mašo velikega 
četrtka, ko nastopi sveto velikonočno tridnevje.
Na pepelnico in veliki petek je strogi post – ko 
naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega, 
vzdržali od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v 
postnem času. Namen posta ni prvenstveno v 
odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spre-
obrnjenju srca ter doseganju večje odprtosti za 
potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom 
prek molitve.
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto 
opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na 
glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s 
čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost 
vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje 
življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelav-
ci v postnem času nosimo bogoslužna oblačila v 
vijolični barvi.
Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi 
človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti spre-
meni v prah in pepel. Vernemu človeku je pe-
pel tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor 
ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi 
človek s pokoro prerodil v novega človeka (prim. 
Ef 4,17–24). Ko mašnik na začetku postnega časa 
vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje križa 
in izreče: Pomni, človek, da si prah in da se v 
prah povrneš, napoveduje konec zemeljskega 
življenja. Vse sčasoma postane pepel, tako veliko 
in pomembno, kot tudi majhno in nevredno. V 
svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in 
nevrednost. Postni čas je spokorni čas in obdob-
je priprave na veliko noč. Tudi Kristus se je pred 
nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v 
puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti (prim. 
Mt 4,1–11, Mr 1,12–13 in Lk 4,1–13). Povzeto po: https://
katoliska-cerkev.si/postni-cas-v-katoliski-cerkvi2023

»Med sveto daritvijo mora na oltarju ležati delo 
tvojih rok, ležati na njem vsa tvoja ljubezen, le-
žati vsa tvoja skrb, ležati vse tvoje trpljenje. Na 
ta način oltar ne bo samo okras in tako sveta 
daritev ne bo odmaknjen obred, ampak bo ol-
tar postal moj oltar, oltar bo postal moj prostor 
srečanja z Bogom.«            (nadškof Stanislav Zore)



V tem času vsako leto pri dveh zaporednih nedelsjkih 
bogoslužjih prebiramo pismo slovenskih škofov. Prav 
je, da vsebino objavimo tudi v župnijskem listu.

Dragi bratje in sestre, 

že drugo leto živimo v vesoljni in naši krajevni Cerkvi 
poseben čas prenove. Papež Frančišek je oktobra 2021 
povabil vso Cerkev, tako bližnje kot oddaljene, tako 
mlade kot stare, tako samske in poročene kot tudi laike, 
duhovnike, redovnike in škofe, da stopimo na skupno 
pot prenove svoje vere in poglobitve svoje podobe o 
Cerkvi. Odkrili smo, da so lahko lepe stvari zelo prepro 
ste, da se je lepo srečati, se poslušati in podeliti drug 
z drugim svoja spoznanja, svoje skrbi in svojo vero. 
Ugotovili smo, da je tudi med nami veliko neznancev in 
oddaljenih. A ti nenadoma postanejo bližnji, če se jim 
približamo s prijazno besedo, če iskreno spregovorimo 
o sebi in o svoji veri. 

Eden od izzivov sinodalnega procesa je doseči obrobne 
in oddaljene ter odkriti njihovo doživljanje Cerkve, nji-
hova iskanja in razočaranja. Tako bo Cerkev resnično 
lahko uresničevala svoje poslanstvo biti pričevalka 
Božje ljubezni do vseh ljudi (prim. Lumen gentium 19). 
Pri tem smo odkrili, da smo se tudi sami marsikdaj 
precej oddaljili in ohladili. Zato se težko približamo 
in ogrejemo bolj oddaljene in tiste, ki so odšli. Potre-
bujemo veselje nad tem, da smo kristjani, veselje nad 
tem, da verujemo in smo Božji otroci. Takrat se bomo 
zavedali daru vere, bomo zanj hvaležni in ga bomo 
privoščili še drugim ljudem. 

Postni čas je zato idealna priložnost, da se pustimo 
nagovoriti spoznanjem, ki so dozorela v tem prvem 
sinodalnem letu. Predvsem pa vas vabimo k zaupni 
veri v Božjo besedo, ki nas spremlja na naši konkretni 
življenjski poti. Odprite Sveto pismo, zapomnite si 
besedo, ki vas nagovori, prisluhnite besedam, ki jih 
slišite pri sveti maši. Po njih govori Sveti Duh tisto, 
kar v določenem trenutku moramo slišati. 

Ne razvezati, temveč dopolniti 

V današnjem evangeliju Jezus spodbuja svo-
je učence, naj se ne prestrašijo poslanstva, ki ga 
prinaša njegovo oznanilo. Čeprav se zdi, da blagro-
vanje ubogih, žalostnih, krotkih in usmiljenih posta-
vlja na glavo stare vrednote, ki so temeljile na jasni 
postavi in pravilih, na visoki morali in pravičnosti, 
Jezus s tem postave ne odpravlja. Želi se dotakniti 
človekovega srca, želi mu sporočiti, kako dragocen 
je v Božjih očeh. Premalo je samo poznati zapisano 
postavo, v srcu pa živeti po svoji postavi. Prema-
lo je zgolj izogibati se ubijanju in prešuštvu, v srcu 
pa preklinjati človeka ali se ga polaščati. Ne koristi 
veliko, če se ustavimo samo pri črkah Svetega pi-
sma in modrujemo o njihovem pomenu. Kot pismo-
uki in farizeji, ki so kar tekmovali med seboj, kdo bo 
znal bolje razložiti postavo in kdo jo bo pravil neje 
in natančneje izpolnjeval. Zato Gospod, ki pozna 
človekovo srce, odločno svari: »Če vaša pravičnost 
ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farize-
jev, ne pridete v nebeško kraljestvo« (Mt 5,20). Nihče 
ne more priti v nebeško kraljestvo, če se bo zanašal 
samo na svojo moč, na svoja dela in svojo vero. 
Nebeškega kraljestva si ne zaslužimo s pridnim iz-
polnjevanjem zapovedi, ampak ga lahko le sprej-
memo kot dar življenja. Sprejemamo pa ga lahko 
le takrat, če priznavamo, da nismo bogovi, ampak 
Božji otroci, da nismo popolni, ampak potrebujemo 
drugega, da lahko napredujemo v veri in se borimo 
s svojimi človeškimi slabostmi. 

Škofje se zavedamo, da s sinodo, ki smo jo začeli 
lani, nismo odpravili ali nadomestili vseh dose-
danjih načrtov in prizadevanj za prenovo Cerkve, 
ampak jim želimo dati novega zagona. Poglobiti 
namreč želimo svoje zavedanje o nas samih, o tem, 
kaj in kdo smo Cerkev in kakšno je naše poslanstvo 
v tem konkretnem času in prostoru. 

Klicati Svetega duha 

Dragi bratje in sestre, papež Frančišek se ne utru-
di poudarjati, da je glavni voditelj in usmerjeva-
lec sinode Sveti Duh. O prepoznavanju Svetega 
Duha govori apostol Pavel danes v berilu. Slišijo 
ga tisti, ki ga z ljubeznijo iščejo. Modrim tega sve-
ta je namreč težko razumeti, da Bog ljubi človeka 
in vztraja ob njem, tudi če ga ta prezira in žali. 
Kot pravi Pavel Korinčanom, se takemu Bogu eni 
posmehujejo, ker ne stopi s križa in ne pokonča 
svojih zasramovalcev, drugi se pohujšujejo, ker se 
daje v roke grešnikom in onečašča svetost Edinega 
in Vsemogočnega (prim. 1 Kor 1,23). Vendar jih Pa-
vel na nek način tudi zagovarja, ko pravi, da Je-
zusa gotovo ne bi križali, ko bi poznali, kdo Bog je 
in kakšen je njegov načrt za človeka. To spoznanje 
presega človeške moči, saj pravi Pavel: »Česar 
oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo 
srce ni prišlo, je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo« 
(1 Kor 2,9). Samo Sveti Duh, ki prihaja od Očeta, 
ki »preiskuje vse, celo Božje globine« (v. 10), nas 
lahko uči o tej resnični podobi Boga in njegove 
Cerkve. Zaslišali ga bomo, ko ga bomo klicali, ko 
bomo vztrajali z Božjo besedo, ko bomo iz vere in 
hvaležnosti delali vsaj majhne korake ljubezni. 

Dragi verniki, škofje vas na začetku postnega 
časa spodbujamo, da poživimo svojo odločitev, 
da želimo biti živi člani občestva Cerkve, v kate-
ro smo bili vcepljeni s svetim krstom. Moč tega 
občestva ni človekova popolnost, ampak Kristus in 
novo življenje, ki je sad njegove daritve na križu. 
Poti prenove ne more nihče uspešno hoditi sam. 
Povezuje nas vera v Boga Očeta, ki nas ljubi; po-
vezuje nas Sveti Duh, ki nam ga daje Oče, da bi 
lahko živeli njegove darove; in povezuje nas naša 
prošnja, da bi se prepoznali kot njegovi ljubljeni 
sinovi in hčere. AMEN.                                         Vaši škofje


