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Maše v prihodnjem tednu
3. POSTNA NEDELJA, 12.3.
7.00: živi in + farani
9.00: +  Ivan JAZBEC in rodbina
          + Ludvik SENICA, 30. dan
10.30: + Pavla KOZMUS
           + Mihael, Marija ZUPANC
PONEDELJEK, 13.3., sv. Patricija, mučenka
7.30: + Elitzabeta SENICA
          + Anton KOLŠEK
TOREK, 14.3., sv. Matilda, kraljica
18.00: + Ema MENCIGAR, 1. obl., in mož Jožef
           +Jožica PODHRAŠKI
           + Jakob JUTERŠEK
SREDA, 15.3.,  sv. Klemen M. Dvoržak,.red.
7.30: + Milan ZEME
          + Angela ŠKORJA
           + Jože TERŠEK
ČETRTEK, 16.3., sv. Hilarij Oglejski, škof
18.00: + Peter KLINAR, 2. obl.
            + Miha JAKOPIČ, 2. obl.
             + Ana HRASTNIK, osm.
PETEK, 17.3., sv. Patrik, škof
7.30: + Ana HRASTNIK, obl. in Avguštin
17.30 križev pot za vse žalujoče
18.00: + Anton RAZBORŠEK, obl., starši 
             RAZBORŠEK in KNEZ
             + Jožef PUŠNIK, brat Janez in Peter KLINAR
SOBOTA, 18.3., sv. Ciril Jeruzalemski, škof, c. uč. 

(sv. Jožef - liturgično praznovanje)
18.00: + Martin MLAKAR, obl.
            + Justina in Karel DEŽELAK

4. POSTNA, PAPEŠKA NEDELJA, 19.3.    
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože SLAPŠAK in starši
         + trije Jožeti KLADNIK in sorodniki
10.30: +  Terezija, obl., mož, starši TERŠEK in SAJTL

Prva letošnja seja ključarjev in gospodarskega 
sveta je potekala 9. marca 2023 po večerni sveti 
maši.

Daljši premor v srečevanju s to temeljno skupino v 
delovanju župnije, potreba po podaljšanju in novimi 
imenovanji za službo ključarjev, sta nam narekovala, 
da smo osvetlili nekatere temeljne vsebine tega po-
slanstva v vsakem občestvu delujoče se krajevne 
Cerkve. Po cerkveni zakonodaji in dolgi tradiciji 
nosijo z župnikom skrb in odgovornost za cerkveno 
premoženje župnije ravno cerkveni ključarji in gos-
podarski svet. Za našo škofijo urejajo to poslanstvo 
Smernice za službo cerkvenih ključarjev. 
V 3. točki beremo, da župnija predlaga vsakih pet let 
redno po dva ključarja za vsako cerkev, imenuje jih 
škof. 
Po  11. točki cerkveni ključarji koordinirajo, da je 
cerkev čista, urejena, prezračena in da cerkveni pred-
meti ne propadajo.
Cerkveni ključarji  in gospodarski svet tesno sodelu-
jejo z ŽPS. Skupaj pomagajo župniku iskati primerne 
ljudi za službe organista, župnijske gospodinje....  S 
tem pred Cerkvijo prevzamejo odgovornost za gospo-
darski položaj župnije, za morebitne zaposlene laike, 
za prostore in finance.
 Za člane ključarjev in gospodarskega sveta je zaželena 
primerna strokovna usposobljenost in življenje po 
evangeliju.
V nadaljevanju smo se ustavili ob vseh cerkvah v 
sklopu laške župnije in se seznanili z najnujnejši deli, 
ki jih bo potrebno storiti, kar je načrtovano, da objekti 
za bogoslužje ne bodo propadali. Velika odgovornost 
je v prepoznavanju tega nujnega in najnujnejšega.
Na dnevnem redu je bila tudi tema o pobiranju da-
rov pri pogrebnih svetih mašah, ki so na dan pogre-
ba v mrliški vežici. Tudi na tem področju smo sklep 
preložili na prihodnjo sejo s poskusom dogovarjanja 
s sorodniki, ki pridejo naročiti pogreb.   (RM)

Studenec

»Moje usmiljenje je večje kakor
tvoja beda in beda tega sveta. 
Kdo je izmeril mojo dobroto?

Zate sem se spustil iz nebes na zemljo;
zate sem se dal pribiti na križ;

zate sem dovolil s sulico 
odpreti svoje presveto Srce 

in sem ti odprl studenec usmiljenja.
Pridi in črpaj s posodo zaupanja 

milosti iz tega izvira.
Ponižnega srca nikoli ne zavračam.

Tvoja beda je utonila v globinah
mojega usmiljenja.

Zakaj bi se z menoj prerekal zaradi svoje bede?
Napravi mi veselje 

in mi izroči vse svoje stiske in vso bedo, 
jaz pa te bom napolnil 

z zakladi svojih milosti.«

Jezus sv. Favstini Kowalski, 
Dnevnik, 1485



Ki je za nas bičan bil 

Pilat jim je znova odgovoril: »Kaj torej hoče-
te, da storim z njim, ki ga imenujete judovski 
kralj?« In oni so spet zavpili: »Križaj ga!« Pilat 
jim je rekel: »Kaj je vendar hudega storil?« Oni 
pa so še bolj zavpili: »Križaj ga!« Pilat je hotel 
množici ustreči in jim je izpustil Baraba, Jezusa 
pa dal bičati in ga izročil, da bi bil križan (Mr 15, 
12-15).

Obsojanja se nadaljujejo
Obsojanja se nadaljujejo, pravi duhovnik Jože 
Plut v križevem potu, ki »nastaja« med vojno v 
Ukrajini, potresom v Turčiji in Siriji, med ugra-
bljanjem deklet v podsaharski Afriki, med zapi-
ranjem duhovnikov in laikov v Nikaragvi … .
Obsojanja se nadaljujejo. Obsojanje z besedami 
in krivičnimi sodbami. Obsojanje na smrt, obso-
janje nedolžnih. Obsojanje otrok, žensk, moških. 
Obsojanje od daleč in od blizu. Požvižgajo se 
na njihovo nedolžnost in jim ni mar za njiho-
va življenja. Vedo, da obsojajo nedolžnega in s 
sprevrženo domišljijo utemeljujejo greh in zlo-
čin nedolžnega. Cilj opravičuje njihova sredstva. 
Pilat ima le nove obraze in nova imena. 
Pravi, da bi rad končal ta križev pot in molil za 
kaj drugega in premišljeval o čem drugem. Pa še 
ni konec. Ob vsaki postaji vidi slike iz vojne v 
Ukrajini in širše. Vidi ukrajinsko mater, ki pošlje 
dvanajstletnega sina samega v begunstvo, in ru-
sko mater, ki jo obvestijo, da je padel njen sin. 
Vidi pobite civiliste na ulicah Buče in Mariupo-
la. Vidi bombardirane porodnišnice in bolnišni-
ce, pa tudi moralne stiske vseh vojskujočih. Vidi 
nemočne, ki so močni, in vidi mogočne, ki so 
šibki. Vidi prestreljene ikone Matere Božje. Vidi 
molitev trpečih pred to sveto podobo.
Sliši Jezusove besede Petru: »Spravi meč na nje-

govo mesto, kajti vsi, ki primejo za meč, bodo 
z mečem pokončani« in druge njegove besede: 
»Ljubite svoje sovražnike! Molite za tiste, ki vas 
preganjajo!«
Vidi Boga, ki joče s človeštvom in znova pripo-
veduje: »Bog je svet tako ljubil, da mu je dal svo-
jega Sina.«

Samega sebe je dal zame
Božji Sin v naše roke izroča svoje Telo in svojo 
Kri, da bi bil vedno z nami, da bi prebival med 
nami.  In v oljčnem vrtu, tako kot med sojenjem 
pred Pilatom, se ne upira, ampak se daje;  on je 
trpeči služabnik, ki ga je napovedal Izaija, ta se 
je odpovedal sam sebi vse do smrti (prim. Iz 53, 12)
Jezus, te ljubezni, ki vodi v žrtvovanje, ne živi 
pasivno ali kot pogubno usodo. Gotovo ne skriva 
globokega človeškega nemira pred nasilno smr-
tjo, a se s popolnim zaupanjem izroči Očetu.  Je-
zus se je prostovoljno izročil v smrt, da bi odgo-
voril na ljubezen Boga Očeta, v popolni združitvi 
z njegovo voljo, da bi pokazal svojo ljubezen do 
nas. 
Na križu me je Jezus »vzljubil in daroval zame 
samega sebe« (Gal2,20). 
Vsak od nas lahko reče: vzljubil me je in izročil 
zame samega sebe. Vsak lahko izreče ta »zame«. 
(Papež Frančišek, 2013)
V današnjem evangeliju, v pogovoru Jezusa s 
Samarijanko, se zgodi kot na križu. Na križu Je-
zus pravi: »Žejen sem«, potem pa iz svoje odprte 
strani izlije vodo na človeštvo in mu da piti. Tudi 
v pogovoru s Samarijanko pravi »Žejen sem« in 
na koncu on da njej piti. 
Jezus Kristus  vedno daje najdragocenejše, kar 
ima: daje samega sebe. 

JK

Daj mi piti
Daj mi piti,
daj mi piti,

daj mi piti, prosim te.
Jezus ti si Jud, pa mene prosiš,

naj ti piti dam.
Glej vodnjak je preglobok,

s čim zajemam naj?
Prosi me, žive vode ti bom dal,

Ljubezni dar po meni Oče je poslal.
Tu sem zate žena.

Prosi me,
da ozdravim ti srce.

Od kod veš Jezus zgodbo mojo?
Ne glej me, sram me je.

Če res si večji kakor Oče Jakob,
prosim, reši me.

Prosi me, žive vode ti bom dal,
Ljubezni dar po meni Oče je poslal.

Vsak kdor pije,
spet žejen bo.

Le jaz odrešim te lahko.
Verjamem, Jezus, tem besedam,

izvir življenja si,
bolečina, ki jo nosim v srcu, v tebi se izgubi.

(M. Novak, Ritem duha 2020)


