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3. POSTNA NEDELJA, 15.3. 
 živi in + farani
 + Marija, obl., Franc GOTER, Karli KLEZIN
  in Štefka LEBIČ
 + Martin, obl., in Terezija KLEPEJ
 + Terezija, obl., mož, starši TERŠEK in SAJTL
PONEDELJEK, 16.3., sv. Hilarij Oglejski,.škof
 + Angela ŽAGAR
 + Ferdinand KRSNIK
 + Kristina HRASTNIK
TOREK, 17.3., sv. Patrik, škof
+ Amalija OTROČAK, 30. dan
 + Jolanka in Drago URANKAR
 + Frančiška NOVAK, 8.dan
SREDA, 18.3. sv. Ciril Jeruzalemski, škof, c. uč.
+ Ivan ROMIH
+ Anton VODIŠEK
+ Marija MAČEK
ČETRTEK, 19.3., sv. Jožef, Jezusov rednik
 +Ana HRASTNIK, 3. obl., in sorodniki
 + Justina, 15. obl., in mož Karel DEŽELAK
 + Jožef TERŠEK
PETEK, 20.3., + sv. Klavdija, mučenka
+ Jože TUŠEK
+ Jože, Marija, sin Jože KOKOTEC in Alojzija KOS
 + Jožef, brat Ivan in starši KLEZIN
SOBOTA, 21.3., sv. Serapion, škof, mučenec
 + Janez DEŽELAK obl. (Ojstro)
 + Jože in SLAPŠAKOVI, Angela, obl., in Vinko KNEZ
 + Marija ZDOLŠEK, 8. dan
4. POSTNA NEDELJA, 22.3.
živi in + farani
Bogu in Materi Božji v zahvalo za uslišano  prošnjo
+ Leopold GRACER, 10. obl., Marija, Jože  OJSTERŠEK

 (Marija Gradec)

+  VODIŠKOVI, DERNAČEVI in BEZGOVŠKOVI

DOBRO DELO
Ko razmišljam o dobrih delih, se spomnim na praznik 
svečnice. Takrat se je glavna mašna prošnja glasila: »Večni 
Bog, tvoj edinorojeni Sin je bil na današnji dan darovan v tem-
plju kot človeški otrok. Prosimo tvoje veličastvo, očisti naša 
srca, da se bomo tudi mi lahko tebi darovali.«

Ob tem se želim za-
ustaviti predvsem pri 
besedah »očisti naše 
srce«. Kje je danes 
naše srce? Za koga 
se daruje? Velikokrat 
je polno sebičnosti, 
lastnega jaza in v 
njem ni prostora 
za bližnjega. Papež 
Frančišek je zapisal: 
»Skrivnost odrešenja 
je Bog prekril tistim, 
ki so polni samega 
sebe in menijo, da 
že vse vedo.« Sam 
dodajam še, da imajo 

zmeraj prav. Mnogi namreč trmasto vztrajajo pri svojih mnen-
jih in trdijo, da vedno vse zmorejo. Pogosto pa pozabljajo 
na bližnjega, pozabljajo, da je nekdo ob njih, da morda kdo 
potrebuje pomoč. Pozabijo na ponižnost. Če bi bilo med nami 
več ponižnosti, bi bilo manj delitev, manj nasprotovanj, manj 
polemik. Ponižnost je tista, ki prinaša ljubezen in odprto srce. 
PONIŽNOST je tista, ki srce čisti. Magnifico prepeva: »Gos-
pod, težko sem ponižen.« A le odprto srce se lahko daruje in 
sprejema in stopi na pot ljubezni. Naj ne bomo ponižni le zara-
di ponižnosti same, ampak naj bo naš dar iz resnične ljubezni 
do bližnjega ali Boga.

Naloga za tretji postni teden:
odprimo svoja srca za bližnjega in Boga in se darujmo. Bodi-
mo plamen ali žarek upanja, veselja in ljubezni.

»Svete maše so do nad-
aljnjega odpovedane. 
Naročene delavniške 

in nedeljske svete 
maše bomo duhovniki 
maševali zasebno in 

tako kot ste jih naročili 
za prihodnje dneve in 

tedne. Vi pa molite doma. 
Hvala, ker razumete ta 
ukrep. Možna je osebna 

molitev v laškem svetišču 
zdravih vernikov, pod 
pogojem, da v cerkvi/

kapeli ni več kot 10 oseb 
in so med seboj oddaljene 

vsaj 1,5 metra.
Škofje do preklica 

podeljujejo slovenskim 
katoličanom spregled od 
dolžnosti nedeljske svete 

maše«



POSTNI ČAS IN ČEŠČENJE  BOGA V 
IZREDNIH RAZMERAH

Post je zunanje znamenje spokornosti – želja po spreobrnjenju 
in poboljšanju.  Je čas pokore, kjer za nas verne velja spodbuda 
k poglobljeni molitvi in ljubezni do bližnjega; k zatajevanju sa-
mega sebe. 
Molimo lahko dejansko kjerkoli in kadarkoli si vzamemo čas, 
prav posebna pa je molitev, kadar smo pred samim Jezusovim 
obličjem. Češčenje Najsvetejšega je zato  velik dar Božje lju-
bezni.  
Smo v času izrednih razmer. Molitev je zato še bolj potrebna. 
Vsak naj si izbere način, kjer bo našel neposredni stik z Bo-
gom.  Svoj način bivanja z Bogom bom v mislih podoživljala 
z dogodki iz nočnih adoracij.
Sredi noči odprem težka cerkvena vrata in vstopim v tihoto 
svetišča. Na oltarju je Najsvetejše. V sve-tlobi in tihoti sije na 
obiskovalce in čaka. Za zapirajočimi  vrati potihne zunanji 
hrup. Ko pokleknem in se prepustim lepoti tega, kar vidijo 
moje oči, počasi utihne tudi hrup v moji duši. Zavem se, da 
sem pred TEBOJ, ki si resnično navzoč v tem koščku kruha. 
Prepustim  se Tvoji bližini in v tišini čakam, da vstopim v Tvo-
jo skrivnost  ter bivam s Teboj. 
Pred leti sem se spraševala: »Kako moliti pred Najsvetejšim?« 
Nekdo mi je svetoval: »Sonči svojo dušo. Postavi se pred Gos-
poda, pred tabernakelj, njegovo Besedo… in pred Njim VZ-
TRAJAJ, da te osvetli, pregreje, prežari tvoje temine s svojo 
lučjo, se dotakne tvoje duše in telesa, da te umije, očisti, spre-
meni in odreši.« Ta molitev me je odprla za dialog in intimno 
domačnost  z Njim. Sprejemala sem Njegovo bližino, svetlobo 
in pustila, da me spreminja. Tišina pred Najsvetejšim ni bila 
več neprijetna ali dolga, nasprotno postala je polna komuni-
kacije in razodevanja. Evharistična adoracija je neizmeren za-
klad in zadrževanje pred njo je kakor sedenje ob izviru, kjer se 
odžejaš in osvežiš. Vso svojo pozornost usmeriš Nanj, ki je tu 
zate in te ljubi takšnega, kot si. Ko gledam Vanj in sprejemam, 
da me gleda On, On ki me pozna v globini, Ga prosim, da bi se 
znala kot On »lomiti« za druge in se darovati drugim. 

(DC)

          LITANIJE SVETEGA ROKA
Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški, – usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Sveta Marija, – prosi za nas.
Sveta Jožef 
Sveti Martin, zavetnik naše župnije
Sveti Rok, veliki Božji prijatelj
Sveti Rok, zvesti Jezusov posnemovalec
Sveti Rok, zgled evangeljske čistosti
Sveti Rok, ljubitelj evangeljskega uboštva
Sveti Rok, vzor evangeljske pokorščine
Sveti Rok, dosleden v krepostih
Sveti Rok, pribežališče bolnikov
Sveti Rok, moč slabotnih
Sveti Rok, zdravnik kužnih bolnikov
Sveti Rok, opora zdravstvenim delavcem 
Sveti Rok, vzornik krepostnega življenja
Sveti Rok, zgled ljubezni do bližnjih
Sveti Rok, navdih zdravstvenim delavcem 
Sveti Rok, rešitelj v času kuge in drugih nalezljivih bolezni
Sveti Rok, obramba ob izbruhu epidemije hudih bolezni 
Sveti Rok, naš mogočni priprošnjik
Sveti Rok, tolažba umirajočim
Mi grešniki, - prosimo te usliši nas.
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod, usliši naše zaupne molitve
Na priprošnjo svetega Roka nas varuj nalezljivih bolezni
Na priprošnjo svetega Roka nam daj zdravilo za dušo in telo
Na priprošnjo svetega Roka nam bodi tolažba v naših stiskah
Na priprošnjo svetega Roka nam pomagaj zdržati v težavah in 
preizkušnjah
Na priprošnjo svetega Roka nam utrdi zaupanje v tvojo previdnost
Na priprošnjo svetega Roka nam daj milost iskrenega kesanja
Na priprošnjo svetega Roka nam podeli moč za spreobrnjenje
Na priprošnjo svetega Roka nas navdihuj za dela ljubezni do bližnjih

Na priprošnjo svetega Roka naj napredujemo v dobrem
Na priprošnjo svetega Roka naj živimo dosledno krščansko 
življenje
Na priprošnjo svetega Roka nam podeli srečno zadnjo uro. 
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod,  milostno usliši naše prošnje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.
Prosi za nas, sveti Rok, naš mogočni priprošnjik.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Vsemogočni veči Bog! V svoji previdnosti si nam 
svetega Roka dal za mogočnega priprošnjika v hudih nalezljivih 
boleznih, svojim vernim pa si v težkih trenutkih zgodovine na 
njegovo priprošnjo vedno delil tolažbo, pomoč in zdravje. Pomagaj 
nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije nove gripe ogroženo zdravje 
in življenje številnih ljudi doma in po svetu. Varuj nas in reši strahu 
pred okužbo. Daj dovolj moči zdravstvenim delavcem in vsem, ki 
skrbijo za bolnike. Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu 
svetega Roka in po svojih močeh pomagali vsem, ki potrebujejo 
našo pomoč in bližino.  Naj zdravi na duši in telesu nenehno slavi-
mo tvojo dobroto. Po Kristusu, našem Gospodu.  Amen. 

ROŽNI VENEC SVETEGA ROKA
Moli se kot običajni rožni venec (Apostolska vera, očenaš, 3x 
zdravamarija, 5 desetk), pri besedah ‘tvojega telesa, Jezus’ se 
doda:
- ki nam poživi vero
- ki nam utrdi upanje
- ki nam vžgi ljubezen
1. ki naj nam na  priprošnjo svetega Roka 

da spoznati naše grehe. 
2. ki naj nam na priprošnjo svetega Roka 

podeli milost iskrenega kesanja
3. ki naj nam na priprošnjo svetega Roka 

pomaga ljubiti Boga in bližnje
4. ki naj nas na priprošnjo svetega Roka

varuje kuge in vseh nalezljivih bolezni.
5. ki naj nas na priprošnjo svetega Roka 

varuje nagle in neprevidene smrti. 


