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Maše v prihodnjem tednu
1. POSTNA NEDELJA, 1.3. 
7.00:  živi in + farani
9.00: + Franc KOZMUS, 2. obl.
          + Rafko SIMONČIČ, 19. obl., in za zdravje v družini
10.30: + Marija, obl., in mož Franc PUH
          + Alojz KLINAR, 13. obl.
PONEDELJEK, 2.3., sv. Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja
7.30: + Anika VODIŠEK
          + Jože MERHAR
           v zahvalo za vse prejeto 
TOREK, 3.3., sv. Kunigunda, kraljica
18.00: + Jože ROZMAN
           + Darja SEME, 6. obl.
           + Pavel ŠKORJA, 6. obl. // molitvena skupina
                             18.30: srečanje Alfa v župnišču
SREDA, 4.3., sv. Lucij I.., papež
7.30: + Jože MERHAR
         + Slavica BEZGOVŠEK
          + duhovnik Franc BOLE
18.00: + Jože TUŠEK

po večerni maši 2. kateheza v veroučni učilnici
ČETRTEK, 5.3.,  sv. Hadrijan, mučenec
18.00:  + Alenka KOS BIZJAN, 30. obl., iz družine KOS,
                 Marija  in Franc JURGELJ
                +  Angela DEGEN, 8. dan //

po maši skupina za žalujoče
PETEK, 6.3., + sv. Fridolin, opat
7.30: za zdravje 
17.30: križev pot 
18.00: + Albina LAZNIK, 8. dan
            + Matija JAKOPIČ

srečanje ŽPS v župnišu po večerni sveti maši
SOBOTA, 7.3., .sv. Perpetua in Felicita, kvatre  
18.00: + Pavla KOZMUS in Pavla VOGA
              + Franc in Marija LEŠEK
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

Zahvala za krašenje v februarju vasema Brstnik in 
Rifengozd. V marcu čistita in krasita Kuretno in 
Strmca.
V tednu od 02. do 06. marca je reden verouk.

---------------------------------------
V postnih tednih bomo v župnijskem listu razmišljali tudi o 
temah: ODPOVED, MOLITEV, DOBRO DELO, ČAS 

ZA POGOVOR, VESELJE, ODPUŠČANJE. Za vsak dan 
v teh dneh si lahko v zakristiji priskrbite tud svetiopisemski 

stavek, ki drži “kot pribito”. Vsi ti pripomočki so drobni 
poskusi priprave na velikonočne praznike .

ODPOVED
Na kaj najprej pomislim, ko slišim besedo 
odpoved?
Zaposleni verjetno pomislijo na odpoved delovne-
ga razmerja, študentje na odpoved predavanj, otro-
ci pa na odpoved ali prepoved igre.
Ampak ali ne bi bilo dobro, če  bi se v postnem 
času starši za kakšen dan odpovedali službi in
vsakodnevnim skrbem in se posvetili svojim otro-
kom, z njimi sedeli, se pogovarjali, igrali in morda 
tudi sami postali kakor otrok? Ali ne bi bilo dobro, 
če bi se študentje za en dan odpovedali študiju in se 
posvetili staršem, bratu in sestri ali prijatelju, ki ga 
že dolgo niso videli?
Morda bo plača nekoliko manjša, morda bo ocena 
na fakulteti nekoliko nižja. A ne pozabimo na nas-
meh in veselje sina ali hčere, sorodnika ali prijatel-
ja – ta bo lepši kot plačilo v denarju ali oceni, saj 
smo dali odpoved sebi in si vzeli čas za bližnjega.
Naloga: 
v tem tednu daj odpoved samemu sebi in si vzemi 
čas za svoje bližnje.

2. POSTNA NEDELJA, 8.3.
7.00: živi in + farani
         v dober namen
9.00: + Jože MERHAR
10.30: + duhovnik Janez BELEJ, god in obl. mašništva

Vzemi si čas za 
svoje bližnje.



S pepelnično sredo stopamo v POSTNI ČAS, ki 
traja 40 dni (iz štetja so izvzete nedelje v postnem 
času, saj za kristjane vsak nedeljski dan pomeni 
malo veliko noč).
Na pepelnično sredo, ko sprejmemo pepeljenje, 
z besedami: Pomni človek, da si prah in da se v 
prah povrneš, se spominjamo svoje minljivosti in 
našega krogotoka življenja. Prihajamo iz zemlje in 
v zemljo se bomo vrnili. »Smo prah v vesolju. Ven-
dar pa smo prah, ki ga Bog ljubi. Gospod je želel 
zbrati naš prah med dlani in vanj vdihniti svojega 
oživljajočega duha. Tako smo dragocen prah, na-
menjen, da bo večno živel. Smo zemlja, na katero je 
Bog razlil svoje nebo; prah, ki vsebuje njegove san-
je. Smo upanje Boga, njegova slava.« (papež Frančišek ob 

začetku postnega časa) Z vzgledom in čisto, brezpogojno 
ljubeznijo, ko »Bog položi svojo majhnost ob mojo  
človeško veličino in položi svoje prste v moje rane, 
da bi mi dokazal, da verjame vame,« me vabi na pot, 
»a ne katerokoli pot. In ne kakršnokoli pot.« Vabi 
me na »pot, ki ima svojo smer. Svoje postaje. Svoj 
cilj. Svoj začetek in svoj konec. Svoj smisel.« (Gregor 

Čušin-Pomisleki)  Kot ljudje sodobnega časa, obkroženi z 
udobjem in tehnologijo napredka materialističnega 
in potrošniškega sveta, smo naravnani/ naučeni, 
da se nenehno spreminjamo, saj je spreminjanje 
znamenje napredka. Nasprotje tega je sprejemanje 
samega sebe, takšnega kot smo v danem trenutku, 
prostoru, času, podobi, razmišljanju in čutenju. V 
svoji miselni razdvojenosti se zatekamo v razvade 
in v nove navade, ki nam jih ponujajo sodobni gu-
ruji v podobi posameznikov in reklamnih oglasov, 
z namenom, da se spremenimo, z namenom, da na-
predujemo, s prepričanjem, da nismo dovolj dobri, 
takšni kot smo. Da naredimo korak dlje, v razkroju 
človečnosti, smo nagovorjeni k tekmovalnosti in 
nenehnim primerjanjem ter, po naši človeški sla-
bosti, »upravičenim« obsojanjem sočloveka in nas 

samih, saj ne dosegamo vsiljene idealizirane podobe 
potrošnika, ki je v rokah trgovskega marketinga le 
potrošni material, ki se na koncu spremeni v brez-
predmetni prah, ki ga pometemo pod preprogo.
A mi smo dragocen prah, ki ga Bog ljubi in ga ne želi 
poteptati in skriti, ampak ga želi s svojo ljubeznijo 
sprejeti in ga dvigniti nad minljivostjo in nepomemb-
nostjo vsakodnevnega prahu. Čaka nas vsak dan, 
vsak trenutek, da mu dopustimo, da nas ljubi in 
nam pokaže pot ljubezni do nas samih in bližnjih, 
da jih bomo lahko ljubili. V teh 40-ih dneh smo 
nagovorjeni, da z molitvijo poglobimo naš odnos 
z Bogom, da se izognemo skušnjavcu v puščavi, 
ki nas hoče prepričati, da je post čas, ko zgolj sebi 
in drugim dokazujemo, kaj vse zmoremo, ko si za-
damo, kaj vse bomo opustili (razvado ali dobrino). 
Sv. Janez Zlatousti vzpodbuja, da se naj naša usta 
ne postijo le od hrane, ampak tudi od neprimernih 
besed, kajti »kaj vam namreč koristi, če ne jeste 
mesa, ko pa grizete in goltate svojega brata.« Stopi-
mo na pot ljubezni. Pomislimo, komu vse bomo v 
tem času odpustili, ker nas je s svojimi besedami, 
dejanji prizadel in koga bomo v molitvi prosili za 
odpuščanje za naše besede, misli in dejanja. Ne 
pozabimo odpustiti tudi sebi in spustiti v svo-
je srce Njega, ki nam je prvi odpustil (»Oče 
odpusti jim, saj ne vedno, kaj delajo«) in nam 
vedno znova in znova odpušča, ker nas ljubi, 
take kot smo v danem trenutku, prostoru, času, 
podobi, razmišljanju in čutenju. »Pustimo se 
ponovno dvigniti, da bi hodili proti cilju, ve-
liki noči.« (papež Frančišek ob začetku postnega časa)

                                                                     PK
--------------------------------------------------

Sveti Duh,
ponovno te prosim za milost osvoboditve.
Gospod, izlij name globoko željo
po odpuščanju,

po življenju v miru z vsemi
in po globokem razumevanju
nasilnosti in podcenjevanja od nekaterih.

Pomagaj mi odkriti njihovo trpljenje
in najgloblje slabosti,
da jih bom zmogel gledati z nežnostjo
in jih ne bom sodil po tem,
kar so mi storili. Očisti mojo notranjost,
Sveti Duh, vseh ostankov
zamer, sovraštva in težkih spominov.

Moja gotovost
je v tvoji ljubezni in moči, ki me objema.
Ne dopusti,
da oslabim zaradi pomanjkanja odpuščanja.

Iztrgaj iz moje notranjosti vsako željo,
da bi jim škodoval
in da bi jim plačal z istim dejanjem.
Vem, da se je mogoče odzvati z odpuščanjem
in se dvigniti nad vsako zamero.

Dvigni me, Sveti Duh,
da ne bom za svoje dobro počutje
potreboval tega, da bi jim kakorkoli
povzročal trpljenje.
Razlij v moji notranjosti svoje usmiljenje,
da se jih bom spominjal brez sovraštva
in brez muke.

Božji otroci so, Jezus jih je odrešil s svojo
krvjo, moji bratje so,
poklicani so v večno življenje in ti, Sveti Duh,
živiš v njih.
Daj mi milost, da jim iskreno odpustim.
Osvobodi me, Sveti Duh da bom lahko
srečen dihal in hodil skozi življenje
brez notranje zvezanosti. Amen.

Vir: 5 minut s Svetim Duhom


