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3. POSTNA NEDELJA, 20.3.
7.00: živi in + farani
        + Jožef , Marija, sin Jože KOKOTEC in Alojzija KOS
9.00: + Rozalija ALIF
         + Jožefa LOKOŠEK
10.30: + Stanislav PUŠNIK, 19. obl. (Debro)
PONEDELJEK, 21.3., sv. Serapion, škof, mučenec
7.30: + dekan Jože HORVAT, 
         + Ana HRASTNIK in sorodniki
          + Jožefa VRBOVŠEK
TOREK, 22.3., sv. Lea, spokornica
18.00: + Antonija, 30. obl., Martin PEGANC in sorodniki
           + Cvetka CESTNIK
           + Jože HROVAT

3. postna kateheza po večerni maši /Matej Pirnat
SREDA, 23.3., sv. sv. Alfonz Turibij iz Mongroveja, šk of
7.30: + Jože HORVAT, 13. obl. in škof Jožef SMEJ
          + Vera TOPLIŠEK  in Rozalija OBLAK
         + Darja FILIPŠEK
ČETRTEK, 24.3., sv. Katarina Švedska, redovnica
18.00: + Leopold GRACER
           + Silvestra OBLAK, zadušnica
          + Dragica ŠUSTER
PETEK, + 25.3., GOSPODOVO OZNANJENJE
7.30: + Jože TERŠEK, 30. dan
18.00: + Albin ŠLEGL  
           + Angela KOLŠEK, rodbini HROVAT in KAJTNA
SOBOTA, 26.3.,sv. Kastul, mučenec
 18.00: + Jože SLAPŠAK, Angela in Vinko KNEZ
            + Franc, Štefanija, obl., in  vsi KLINARJEVI (Lahomšek)

            Karolina, Karol  obl. in Marija MAČEK
 4. POSTNA NEDELJA, 27.3. 
7.00:  živi in + farani
 9.00: + Frančiška ZALOKAR, 2. obl.
10.30: + Ferdinand PAJK, 2. obl.
           + Avgust MOTOH

Zahvala za krašenje v marcu vasema Kuretno in 
Strmca.V aprilu čisti in krasi Rečica.

razumela, zakaj je ostal v templju. Odlomek osvetli 
brezpogojno ljubezen staršev do otroka, takšno čisto, 
ki jo mora otrok začutiti, hkrati pa sta mu zmogla dati 
avtonomnost do svobodnega prostora, ki je pomemben 
kasneje v odraslem življenju. V današnjem svetu si je 
to kar težko predstavljati, ko vsakodnevne priložnosti 
ponujajo otrokom mnogo skušnjav in pasti ter je učenje 
avtonomnosti in svobodnega odločanja ena najtežjih 
starševskih nalog, saj smo starši prežeti s skrbjo kaj vse 
se lahko otroku slabega zgodi. Brezpogojna ljubezen 
starša je v tem, da zmoremo brezpogojno ljubiti 
otrokovo osebnost, hkrati pa grajamo dejanje, ki 
ga je otrok naredil.
Sveto pismo velikokrat nazorno opiše kako naj živimo 
in v kakšnem odnosu naj bomo drug z drugim. Razu-
mevanje globin zapisane vsebine naj se nas dotakne 
takrat, ko se nam v odnosu z bližnjim zamaje varnost, 
sprejetost in ljubezen – naj vas nagovori berilo iz pisma 
apostola Pavla Kološánom:»Bratje in sestre, kot Božji 
izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecíte globoko usmi-
ljenje, dobrotljívost, ponižnost, krotkóst, potrpežljivost. 
Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, 
če se ima kdo proti komu kaj pritožiti. Kakor je Gospod 
odpústil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa 
naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. In Kristusov mir 
naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj 
v enem telesu. In bodite hvaležni. Kristusova beseda 
naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med 
seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in 
duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte 
Bogu. In vse, kar koli delate v besedi ali v dejanju, vse 
delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahva-
ljujte Bogu Očetu.
Žene, bodite pokorne svojim možem, kakor se spodobi 
v Gospodu. Možje, ljubíte svoje žene in ne bodite osor-
ni do njih. Otroci, ubogajte svoje starše v vsem, kajti to 
je všeč Gospodu. Očetje, ne greníte svojih otrok, da jim 
pogum ne upade.« (Kol 3,12 -21)                          (PT)

V Tednu družine 
bomo vsak dan, od 
19. do 25. marca 

2022,  
naredili nekaj  

dobrega v molitvi 
in dejanju.



Družina je…

… je tam, kjer si sprejet in objet v svoji resničnosti, 
takšen kakršen si –  tam, kjer si brezpogojno lju-
bljen, varen in sprejet. In takšen pogled nam ponu-
ja tudi Sveta družina – Marija in Jožef sta kot mož in 
žena šla skozi preizkušnjo zvestobe, saj je Jožef vedel, 
da otrok, ki ga Marija pričakuje, ni njegov, vendar sta 
vztrajala kljub  obsojajočim pogledom in besedam, ki 
sta jim najverjetneje bila deležna.  Zaupala sta in ver-
jela – Jožef je verjel in zaupal Angelu, ki mu je prišel 
v sanje,  in s tem zaupal in verjel Bogu ter svoji ženi 
Mariji. Ob razmišljanju o Sv. družini me vedno pre-
vzame njuna moč Vere in kljubovalna moč duha, da 
sta vztrajala kljub dvomom in obsojanju mnogih – to 
je lep zgled zakonskega odnosa med možem in ženo, 
ki je hkrati tudi temelj starševskemu odnosu, ki ga za-
konca kronata z rojstvom otroka. 
V luči logoterapije, kot pravi Elisabeth Lukas, je raz-
brati, da »daje družina posamezniku priložnost, da po-
stane individualen del smiselne celote in da na tej poti 
pride do dna globine smisla svojega lastnega bivanja.«
Velika priložnost za družino  se pokaže tudi takrat, ko 
gre v družini za pravo ljubezensko skupnost. Kjer ne 
gre le za samo posebnost vsakega kamenčka v moza-
iku, ki je zaradi nje edinstven in nepogrešljiv za celo-
tno sliko. Prava ljubezenska skupnost je tudi vezivo, ki 
kamenčke nerazdružno drži skupaj na enem mestu, ki 
jim v njihovi posebnosti pripada – vezivo je ljubezen. 
Človek, kot del družine in kot del individuma družbe, 
ves čas hrepeni po tem, da je ljubljen, takšen kakršen 
je, brezpogojno, brez 'če' in 'toda', kljub slabostim in 
krivdi, v vsej bednosti – to hrepenenje je zapisano v na-
ših čutenjih, in se prenaša iz generacije na generacijo, 
zato se imenuje prahrepenenje.  
V vseh pomembnih religijah je upanje, »da mora ob-
stajati absolutna varnost, ki ni od tega sveta, varnost, 
ki nas pozna bolj kot smo kadarkoli sposobni spoznati 

sami sebe, ki nas ljubi, kot  more ljubiti samo Bog. Tako 
kot ljubezenska skupnost zmore svojim članom podari-
ti to, da so spoznani, kar jih lahko reši vsakršne lastne 
odtujenosti ter jih približa njihovemu resničnemu jazu.  
S tem jim daje občutek varnosti, kakršnega ni na tem 
svetu. Če pa že je, potem je tam, kjer človeka ljubijo 
zaradi njega samega. 
Ni čudež, da je človekovo prazaupanje odvisno od tega, 
koliko ga je kot otroka nekdo spoznal in koliko se je 
pri nekom počutil varnega. Toda, da moremo za naše 
otroke ujeti tisti majhni odsev božje ljubezni, katere 
odblesk je človeško prazaupanje, moramo kot odrasli 
sprejeti priložnost, to dvakratno priložnost za družino.«
Pri delu in med nami velikokrat srečamo ljudi, ki v do-
ločenih situacijah odreagirajo na nam neznan način – z 
umikom, z glasnim govorjenjem, kritiziranjem, obso-
janjem, ipd., nam samim pa je njihovo vedenje nena-
vadno ali moteče, zato se lahko ob misli o prazaupanju 
resnično zamislimo, saj nam daje odgovore ravno o 
nepojasnjenem vedenju in ravnanju posameznika. Člo-
vek, vedno znova išče, da bo spoznan in prepoznan v 
svoji biti, takšen kakršen je, ne glede na status in starost, 
saj to v njem zbuja občutek varnosti, sprejetosti in lju-
bezni, ki so temelj družine in odnosov. 

V knjigi Srečal sem svojo družino I (C. Gostečnik)  je 
zapisano, da bomo na osnovi izkušenj, ki jih dobimo v 
svoji primarni družini, iskali podobne izkušnje v vseh 
kasnejših odnosih našega življenja. Na osnovni teh iz-
kušenj bomo drug v drugem iskali sorodnost občutij, 
ki smo jih doživeli oz. jih bomo na novo ustvarjali ali 
izzivali v drugem, da nas bo videl, začutil, doživljal, na 
podoben način, kot smo mi bili doživeti v svoji družini. 
Ko govorimo o prazaupanju in prahrepenenju govori-
mo o občutjih, ki preidejo iz generacije na generacijo, 
s tem pa se prenesejo že znani in uporabljeni vzorci, 
ki se bodo ponovili tudi skozi naše naslednje rodove. 
Naša družina nas določa, opredeljuje in zaznamuje 
v samih temeljih našega bistva. 

Pri tem se je pomembno zavedati, da je avtonomija 
posameznega družinskega člana v družini nedota-
knjena in neodvisna od drugih družinskih članov in 
je hkrati že tisočletja kraj, kjer človek živi, s tem da 
živi za nekoga, da živi drug za drugega, je kraj, kjer 
človek vsak dan uresničuje več kot samega sebe. Lep 
zgled o tem nam daje odlomek Sv. pisma po Luki:
»Njegovi starši so vsako leto ob prazniku pashe hodili 
v Jeruzalem.  Ko je bil star dvanajst let, so šli na pot po 
praznični navadi.  In ko so se po končanih prazničnih 
dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da 
bi njegovi starši to opazili.  Mislili so, da je pri popo-
tni druščini, in so prehodili pot enega dne. Nato so ga 
začeli iskati med sorodniki in znanci.  Ker ga niso na-
šli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali.  Po treh dneh 
so ga našli v templju. Tam je sedèl med učitelji, jih 
poslušal in vpraševal.  In vsi, ki so ga slišali, so bili iz 
sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori.  
Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova 
mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako storil? 
Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala.«  Dejal jima 
je: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da mo-
ram biti v tem, kar je mojega Očeta?«  Vendar nista 
razumela besed, ki jima jih je rekel.  Nato se je vrnil 
z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In 
njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svo-
jem srcu. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in 
milosti pri Bogu in pri ljudeh.«(LK 2,41-52)

Odlomek nas vodi v odnos  Jožefa in  Marije, ko sta 
se po prazniku pashe vračala domov ter se je šele po 
dnevu hoda opazila, da Jezusa ni z njima. Iskala sta 
ga tri dni, drug ob drugem, brez obsojanja, v skrbeh 
po izgubi svojega otroka. Težko si je predstavljati bo-
lečino, skrb in žalost, ki sta jo kot zakonca in starša 
bila ob tem deležna. Jožef in Marija pa sta  pri tem 
iskanju ostala povezana, in tudi ko sta Jezusa našla, 
ga nista fizično kaznovala, niti nista nad njim izvaja-
la verbalnega nasilja, kljub dejstvu, da nista povsem 


