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Maše v prihodnjem tednu
5. POSTNA NEDELJA, 29. 3., tiha nedelja
živi in + farani
+ Jožica in Rozalija ULAGA
+ Štefka VERBOVŠEK, 21. obl., Franc , 25. obl., in 
starši KAČIČ
+ Franc JUVAN, 8. obl.

PONEDELJEK, 30.3., sv. Zosim, škof
+ Angela ŽAGAR
+ Matjaž VIDALI
+ Jože BARTOL
TOREK,31.3., sv. Gvido, opat
+ Matilda, 25. obl.., oče Franc VUGA in Marjana PESJAK
+ živi in + robine BURC
+ Vinko KRAŠOVC
SREDA, 1.4., sv. Tomaž Tolentinski., misijonar, muč. 
+ Slavica BEZGOVŠEK
Sveti Družini v zahvalo 
+ Vlado, 10. obl., in žena Anica BOLČINA

ČETRTEK, 2.4., sv. Frančišek Paolski, pušč., red. ust.
 živi in + rodbine MIHAV
+ Angela DEGEN
+ Tilka ŠKORJA

PETEK, 3.4., +  sv. Sikst I., papež, mučenec
 + Ciril DEŽELAK, obl.
 za zdravje in dobre medsebojne odnose
 + Jože TUŠEK
SOBOTA, 4.4., sv. Izidor Seviljski, škof, cerk. uč.
+ Anton , obl., starši RAZBORŠEK in KNEZ
+ Ludvik PESJAK, 5. obl., in sorodniki

6. POSTNA, CVETNA NEDELJA, 5.4. 
živi in + farani
 + Jože, obl., žena Terezija DERGAN in sorodniki          
 + Silva HROVAT, obl., in za zdravje

posredujejo na škofijo oziroma tistim duhovnikom, ki jih nima-
jo. Če dekanija ne more poskrbeti za intencije, naj se duhovnik 
obrne na škofijskega ekonoma.

Spovedovanje v postnem in velikonočnem času

1. Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in 
velikonočnem času, ko je zaradi izrednih razmer onemogočen 
prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno ke-
sanje ter zmolijo kesanje (Moj Bog, žal mi je …). »Kesanje 
morajo navdihovati nagibi, ki izhajajo iz vere« (KKC 1492). 
Papež Frančišek je med jutranjo sveto mašo 20. marca 2020 
v kapeli doma sv. Marte v Vatikanu med pridigo spregovoril 
o odpuščanju grehov, ko vernik ne more prejeti zakramenta 
svete spovedi: Vem, da greste mnogi izmed vas ob veliki 
noči k spovedi, da bi se ponovno srečali z Bogom. Vendar 
pa mi bodo mnogi rekli: »Oče, kje lahko najdem duhovnika, 
spovednika, ker ne smem iti od doma? In jaz se želim spraviti 
z Gospodom, želim, da me On objame, da me moj Očka ob-
jame … Kaj naj storim, če ne najdem duhovnikov?« Stori to, 
kar pravi Katekizem. Zelo jasno je: če ne najdeš duhovnika, da 
bi se spovedal, se pogovori z Bogom, on je tvoj Oče, povej mu 
resnico: »Gospod, zakuhal sem to, to in to … Oprosti mi.« In 
prosi ga odpuščanja z vsem srcem, z molitvijo kesanja in mu 
obljubi: »Kasneje se bom spovedal, vendar zdaj mi odpusti.« 
In takoj se boš vrnil v Božjo milost. Če v bližini ni duhovnika, 
lahko sam pristopiš k Božjemu odpuščanju, kakor nas uči 
Katekizem. Pomislite: to je pravi trenutek, to je primeren tre-
nutek. Dobro opravljena molitev kesanja – tako bo naša duša 
postala bela kot sneg.[1] Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do 
Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje »popolno kesanje« 
(kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča male grehe. Če 
vsebuje trdni sklep čim prej pristopiti k zakramentalni spovedi, 
doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov (KKC 1452).

2. Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja 
okužb vernikom ne smejo podeljevati zakramenta sprave. 

3. Spoved po telefonu oziroma spletu ni veljavna.

Zvonjenje

1. Škofje določajo, da duhovniki zvonimo ob 
običajnih urah tako med tednom kot ob nedeljah 
in praznikih. Sporočam, da se v Laškem zvoni v 
priprošnjo Mariji za konec epidemije vsak pone-
deljek ob 20.00. Zvonovi torej vabijo vernike k 
molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov na Ra-
diu Ognjišče. Verniki ta dan lahko prižgete sveče 
na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami 
epidemije. 



Ob poti stoji, molči.

5. postna nedelja nas vabi na prostrana polja tišine, 
da se srečamo z Njim, ki je vstajenje in življenje. V 
naših cerkvah nas do velikega petka, z vijoličnimi 
zagrinjali zakriti križi, vabijo k umiku navznoter-v 
glasen pogovor z Njim, ki nam ljubeče šepeta be-
sede ljubezni, s katero je premagal smrt na križu. 
Kajti »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edi-
norojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, 
ne pogubil, ampak imel večno življenje« (Jn 3,16)

Povabljeni smo, da kot Marija, Jezusova mati, stoji-
mo ob poti in s krvavečim srcem molče spremljamo 
trpljenje, ki ni brezsmiselna agonija, ampak ljube-
zen Njega, ki se daruje za nas in za naše grehe, da 
bi živeli, ne samo do smrti, ampak vekomaj. Saj kot 
pravi v današnjem evangeliju: »Jaz sem vstajenje in 
življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; 
in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo 
umrl.« (Jn 11, 25-26)

Povabljeni smo, da kot Marija, molče, a s sočutnim 
srcem, stojimo ob poti trpljenja svojega brata, svoje 
sestre, čeprav v sebi bijemo bitke z razumom, da bi 
odvzeli bolečino, da bi spremenili pot, da bi trpeli 
namesto trpečega. A vsak nosi svoj križ, mi pa smo 
ob njem z ljubečim srcem.
Kaj pa moja kalvarija in moj križ na poti skozi 
življenje? Kolikokrat so nam dane preizkušnje, 
ki ranijo, spodnesejo tla pod nogami, da pademo 
pod težo spoznanja, bolečine, ponižanja, prevare, 
neuslišanosti, nerazumljenosti? Ko naš svet zagrne 
tema in ne vidimo zarje novega dne? Ko ne vidimo 
bližnjega in ne Njega, ki stoji ob naši poti in molči, 
ko se zapremo pred sočutjem in ne dovolimo, da se 
dotakne naših ran? Izoliramo se od sveta, umakne-
mo se v osamo, zapremo vrata svojega srca. Mar 
nismo takrat tako sami in imamo toliko priložnosti, 
da nas objame milost tišine…a tišine ni in samota 
ubija.

Zarja velikonočnega jutra je čisto blizu. Pričakajmo 
jo v tišini noči in odprimo vrata našega srca ljubezni, 
ki vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane in 
nikoli ne mine.

Stojim pred tvojimi vrati, tiho, ponižno in prosim 
odpuščanja.

Stojim pred tvojimi vrati, tiho, a neomajno, ker te 
ljubim.

Stojim pred tvojim vrati, tiho, neopazno in 
čakam…

Čakam, da mi odpustiš,
čakam, da me ljubiš,

čakam, da mi odpreš vrata svojega srca;
da boš zmogel odpustiti sebi in drugim,

da boš zmogel ljubiti in biti ljubljen,
da boš zmogel prižgati in videti Luč v človeku.

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

Tihota in  VESELJE 
Ko v postu govorimo o veselju, se vedno spomnim Je-
zusovih besed, ko pravi: »Kadar se postite, se ne držite 
čemerno kakor hinavci; kazijo namreč svoje obraze, 
da pokažejo ljudem, kako se postijo. Resnično, povem 
vam: dobili so svoje plačilo. Kadar pa se ti postiš, si 
pomazili glavo in umij obraz. Tako ne boš pokazal 
ljudem, da se postiš, ampak svojemu Očetu, ki je na 
skritem. In tvoj Oče, ki vidi na skritem, ti bo povrnil.« 
(Mt 6,16-18)

Mnogokrat sklepamo, da v postu ni prostora za veselje. 
A tudi takrat mora naše srce kazati luč, ne pa teme in 
žalosti. Letošnji postni čas je še prav poseben v tem, da 
imamo kljub izolaciji več časa, da ponotranjimo dogod-
ke priprave na veliko noč. Kristjan, ki se drži čemerno 
in je brez veselja, je žalosten kristjan. Kristjan, ki ne zna 
ali ne zmore biti vesel, je dolgočasen.
Naloga za tihi  postni teden: 
naj bo naše srce v tem tednu še posebej odprto za no-
tranje  veselje.

VSTOPAMO V DNEVE VELIKEGA TEDNA
Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je 19. 
marca 2020 vsem škofom posredovala navodila in predloge 
za obhajanje bogoslužja v času epidemije COVID-19. Na 
osnovi omenjenega dokumenta so slovenski škofje ordinariji 
na 23. redni seji Stalnega sveta SŠK, ki je 24. marca 2020 
potekala po videokonferenci, sprejeli naslednja navodila za 
obhajanje velikonočnih praznikov v Sloveniji v času epi-
demije:

Radijski misijon na Radiu Ognjišče
1. Škofje vabijo vernike, da v okviru priprave na velikonočne 
praznike spremljajo radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo 
potekal od 29. marca do 4. aprila 2020.

Cvetna nedelja, 5. april 2020
1. Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih 
stolnicah brez navzočnosti ljudstva.

2. V Laškem bomo obhajali svteo mašo v zaprti župnijski 
cerkvi ob 10.00 (ko je prenos svete maše iz mariborske 
stolnice), brez navzočnosti ljudstva in brez somaševanja. 
Pri bogoslužju se prebere pasijon po Mateju. Vabljeni ste k 
spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 10.00 oziroma k 
spremljanju spletnega prenosa iz župnijske cerkve.

3. Velja  določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v za-
prti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma prip-
ravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo 
z blagoslovljeno vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja 
ne smemo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu 
pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb ozi-
roma širjenja epidemije. 

4. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora 
nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).

5. Verniki ste na priporočilo škofov vabljeni, da po e-pošti in 
socialnih omrežjih darujete za mašne namene in vzdrževanje 
župnije z nakazili na bančni račun župnije. Dekani naj spod-
budijo duhovnike, ki imajo zadostno število intencij, da jih 


