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Molitev očeta in moža k svetemu Jožefu
Sveti Jožef, Jezusov krušni oče, prosi zame. 
Tako kot ti sem tudi jaz oče, skrbnik, zaščitnik in 
mož. 
Uči me molitve in zaupanja v Božji načrt zame in 
za mojo družino. 
Pokaži mi, kako naj vzgajam svoje otroke.
Napolni me s spoštovanjem in ljubeznijo do žene, 
s tistim spoštovanjem in ljubeznijo, 
ki si ju ti imel do svoje žene Marije.
Sveti Jožef, prosi zame, za mojo družino, za vse 
može in očete! Amen.

Maše v prihodnjem tednu
2. POSTNA NEDELJA, 17.3., krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Martin KLEPEJ, 2. obl., starši in vsi + iz družine BALOH 
                  + duh. Janez BELEJ, ob 100-letnici rojstva, in biseromašnik
                   Martin BELEJ, obl. posvečenja
10.30: + Terezija TERŠEK, obl., mož, starši  TERŠEK in SAJTL
           + Janez DEŽELAK, obl.
15.00: Vera in luč
PONEDELJEK, 18.3., sv. Ciril Jeruzalemski,.šk., c. uč.
7.30: + Ivana RAMŠAK
          + Jožef, Marija DEŽELAK, Jožica, Jožko REZEC in Joži
           + Amalija OJSTERŠEK
TOREK, 19.3., sv. JOŽEF, Jezusov rednik
7.00: + Jožefa CENTRIH
10.30: + Ana in Avgust HRASTNIK
18.00: + Jože KLEZIN, brat Ivan in starši
            + Justina DEŽELAK, 14. obl., in mož Karel
                                                                3.  kateheza
SREDA, 20.3. sv. Klavdija, mučenka
7.30: + Jožef KOKOTEC, Marija, sin Jožef in Alojzija KOS
             + Jože KRAJNC, 33. obl., sin Martin, 26. obl., in sorodniki
              + Majda HRASTNIK  in Ivan (Brstnik)
ČETRTEK, 21.3., sv. Serapion, škof, mučenec
9.30: Dom starejših
18.00: + Jožef TERŠEK in Rok
            + Ludvik VERBOVŠEK
PETEK, 22.3., + sv. Lea, spokornica
7.30: + Terezija ZORKO
18.00: + Antonija LUBEJ IN Cilka
            + Ljudmila JURKOŠEK, 1 obl., Martin
            JURKOŠEK, 8. obl. 
SOBOTA, 23.3., sv. Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof
 Velika Polana:+ dekan Jože HORVAT, 10. obl.
 18.00: + Jože SLAPŠAK, brat in starši; Angela ter Vinko 
                   KNEZ
                   + Jolanka in Drago URANKAR

3. POSTNA NEDELJA, 24.3.      
7.00: živi in + farani
9.00: + Martin MLAKAR, 10. obl.
         + Ivan in Mihaela SKALE
10.30: za vse žrtve Hude Jame in druge žrtve 
                v zahvalo za ozdravljenje (Burger)
              + Ivo STOPAR
V tednu od 18. do 22. marca je reden verouk

zvezde. (nadaljevanje) In to rdeče, ker drugačnih ne pozna! 
Predvsem pa bo za mano potegnila vodo!
Ko sem torej na spletu, moja ljuba Jedrt, poiskal tvoje up-
odobitve, je res kar nekaj mišje zalege okrog tebe. Menda 
zato, ker si goreče molila za duše v vicah, slikarji pa so 
nekdaj te uboge še neodrešene dušice upodabljali kot miši. 
Legenda celo pravi, da prvo noč po smrti človeka, ti bediš 
nad njegovo dušo in jo čuvaš pred hudobci, ter jo potem 
šele drugi dan sveti Mihael vrže na vago, da pretehta, ali 
je za v nebesa ali ne.
Upodobljena pa si tudi z lilijo v roki, saj si se že kot čisto 
mlada zaobljubila devištvu in nebeškemu Ženinu.
Umrla si mlada … menda zaradi preveč molitve in posta!  
No, dandanes se bolj malo moli in veliko več preklinja. 
Sploh omenjena gospa zna povedati par sočnih. Jemo in 
se nažiramo, še bolj pa žremo in obiramo drug drugega, 
nič ne pretehtamo, ampak bližnjega hitro pošljemo par 
nadstropij nižje od vic. In jaz, ki obiram omenjeno gospo, 
nisem nič boljši.
Ljuba Jedrt! Ko bo prišel moj čas, te prosim, da pričakaš 
mojo dušico (pa tudi dušico omenjene gospe) in odganjaj 
hudobne miši in podgane, da naju ne odnesejo. In če bo 
Mihaelova vaga pokazala premalo, pritisni s svojo opats-
ko palico na pravi strani … da bo pretehtalo!
Obilo žegna za tvoj god. Pa nam ga vrni in obilno razlij 
na nas.
Župnija Sv. Jedrt nad Laškim pa v tem času, ko 
se je ponesrečil njihov župnik, potrebuje našo 
pastoralno pomoč. Upravljamo jo skupaj s celjs-
kimi lazaristi iz Laškega. 



PAPEŠKA NEDELJA
Dragi Frančišek
Tvoje poslanstvo spremljam od leta 2013, ko si bil iz-
voljen za 266. rimskega škofa in pastirja vesoljne Cerkve. 
Niti enkrat me nisi razočaral. Hvaležna sem za Tvojo 
prisrčnost in preprostost. S svojimi javnimi nastopi me 
stalno nagovarjaš k molitvi, ponižnosti in prijaznosti. Všeč 
mi je, ker računaš na vernike in se zavedaš, da je papež 
zaradi vernikov in ne oni zaradi njega. Se pravi, da računaš 
tudi name, na laško vernico. Računaš, da bom zaznala 
potrebe laške župnije in njenega občestva. Vem, možnosti 
za sodelovanje in aktivno vključevanje bo vedno več, saj 
primanjkuje duhovnikov. 
Med mnogimi Tvojimi citati, se me še posebej dotakneta 
dva: «Kristjani nismo občasno, samo v določenih trenut-
kih, v nekaterih okoliščinah, v nekaterih izbirah. Ne mo-
remo biti kristjani tako, kristjani smo v vsakem trenutku.« 
in »Prinašati evangelij s pričevanjem lastnega življenja, 
spreminja svet.«
Papeško ime je vladarsko ime, papeži si ga izbirajo od 6. 
stoletja dalje. Svoje rojstno ime, Jorge Mario Bergoglio, si 
nadgradil z imenom Frančišek. Verjetno si želel opozoriti 
na reveže, tako kot Frančišek Asiški, človek uboštva, miru, 
človek ki je ljubil in varoval stvarstvo. Se bojim, da ljudje 
ne gojimo dobrega odnosa do stvarstva, zdi se, da ne vi-
dimo smisla v varovanju narave in da nismo pripravljeni 
oblikovati novega življenjskega sloga. 
Dragi Frančišek, kako nam moreš nenehno dopovedovati, 
da je družina v središču Božjega načrta? Ali ne vidiš, da 
nas pogosto vodijo egoistične želje, da neradi prevzema-
mo odgovornost v korist drugega, zastonjskost in darovan-
je sebe? Ti pa nas vztrajno opogumljaš, da je dobro vlagati 
v trdne in vesele družine in poudarjaš, da kdor se nauči 
živeti pristne odnose v družinskem okolju, jih bo sposoben 
živeti tudi v družbi in svetu. 
V današnjem evangeliju beremo: «Ta je moj ljubljeni Sin, 
njega poslušajte!« Papež Frančišek, preko Tvojih nagov-
orov lahko slišimo Jezusov glas. Naj se v postnem času 

slišijo naše, osebne, in skupne molitve, za katere praviš, 
dajejo dih našemu duhovnemu življenju. Molitev nas vodi 
na dejavno pot, in kot pravi Benedikt XVI: «Krščansko 
življenje je v nenehnem vzpenjanju na goro, da bi srečali 
Boga in bi se potem spuščali navzdol, prinašajoč ljubezen 
in moč, izhajajočo iz njega, tako da bi našim bratom in ses-
tram služili s to isto Božjo ljubeznijo.«

(TT)
Praznik sv. Jožefa, moža Device Marije

God in praznik sv. Jožefa, moža Device Marije in Je-
zusovega skrbnika, obhajamo 19.marca.
O sv. Jožefu beremo v evangelijih po Mateju in Luku, 
ki ga uvrščata med potomstvo kralja Davida. Čeprav 
je bil kraljevskega rodu, Jožef ni bil bogat. To  je raz-
vidno iz daru samo »dveh grlic ali dveh golobov« ob 
Jezusovem darovanju v templju. Bogatejše družine so 
bile namreč po judovski postavi dolžne darovati več. 
Jožefova družina je izvirala iz Betlehema v Judeji, ven-
dar se je on preselil v Nazaret v Galileji, kjer je opravl-
jal tesarsko obrt. Jožef se v evangelijih zadnjič omenja 
ob obisku templja, ko je bil Jezus star približno 12 let. 
Predvidevamo, da je umrl že pred začetkom Jezusove-
ga javnega delovanja. 
Evangelist Matej Jožefa imenuje »pravičen«. Dojel je 
načrt, ki ga je imel Bog z Marijo, in se zavestno vključil 
vanj tako, da je sprejel, zaščitil in poskrbel za svojo 
družino. Jezus je v javnosti veljal za Jožefovega sina. 
Leta 1870 je papež Pij IX. sv. Jožefa uradno razglasil za 
zavetnika vesoljne Cerkve, s čimer je izpostavil njegovo 
vlogo podpornika, zaščitnika in vodnika svete družine, 
ki se je razširila na celotno Cerkev. Ob tej priložnosti je 
19. marec določil za njegov godovni dan. Papež Pij XII. 
je dodal še praznik Jožefa delavca, ki ga praznujemo 1. 
maja in sovpada s civilnim praznikom dela.
Sv. Jožef je zavetnik umirajočih, saj je ob predpostavki, 
da je umrl pred začetkom Jezusovega javnega delovan-
ja, umrl v družbi Jezusa in Marije, kar za kristjane pred-
stavlja idealen način, kako zapustiti zemeljsko življenje. 

Sv. Jožef je tudi zavetnik očetov, obrtnikov, delavcev 
in krščanskih družin.

............................
V naši dekaniji imamo tudi edino župnjsko 
cerkev v Sloveniji, ki je posvečena sv. Jedrti. 
Njen god obhajamo Duhovito o tej svetnici 
razmišlja Gregor Čušin
Ljuba moja sveta Jedrt
Tvoje ime, Jedrt, je v naših krajih precej znano.
Če je priljubljeno, je pa že druga reč. Zasluge za oboje 
ima, kako nenavadno, gospa, ki …
Oh, verjetno bo bolje, da je ne omenjam. Čeprav se 
poznava, ji ne bo prav nič v veselje, če ji ob bok postavim 
kakšno svetnico.
Tvoje ime, Jedrt, ima v mojih ušesih prizvok trdega in 
neizprosnega.
Malo zato, ker takoj pomislim na orehova jedrca, ki 
kljub temu, da so slastna, znajo obrusiti kakšno plombo v 
zobeh, malo pa tudi zato, ker takoj pomislim tudi še na že 
omenjeno gospo, ki pravi, da imamo ljudje, kot si ti, ki si 
“živela za nebesa’’ in jaz, ki si tja še prizadevam in želim 
priti, zaplombirane možgane. Ampak verjetno bo bolje, 
da dotične gospe ne omenjam. Če bo zvedela, da o njej 
pišem v verski reviji, me ne bo več hotela poznati!
Ko sem, ljuba Jedrt, pobrskal po spletu, sem izvedel, da 
te zadnje čase častijo kot zavetnico mačk. No, naj zavoljo 
resnice takoj dodam, da je to češčenje povsem ‘neurad-
no’ in nepožegnano s strani Cerkve, je pa to brez dvoma 
povezano s tem, da te je Cerkev uradno ‘požegnala’ za 
zavetnico zoper mišjo in podganjo nadlogo!
In kdor ni za miši, je za mačke, drugače ne more biti v tem 
našem svetu!
A si res ne morem kaj, da ne bi spet takoj pomislil na prej 
omenjeno gospo, ki je velika ljubiteljica mačk, pa čeprav 
je najbolj znana zaradi miši.
Ampak, res bi bilo dobro, da bi nehal govoriti o njej. Če 
bo prebrala tele besede, se zna zgoditi, da mi bo, ko se 
bova srečala, primazala takšno klofuto, da bom videl 


