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št. 03

------------------------------------------------------------------------------------------------MOJ POSTNI ČAS
S pepelnično sredo vstopamo v
postni čas.
Kristjani se v postnem času
pripravljamo
na
obhajanje
velikonočnih praznikov. Cerkev
nam predlaga načine kako
oblikovati naš postni čas s tremi
bistvenimi sestavinami, ki so:
post v hrani in pijači, ali
odpoved različnim razvadam,
molitev in dobra dela. Vsakdo izmed nas pa si bo naredil svoj načrt za postni
čas.
Morda bi se vprašali, kakšen post od nas pričakuje Gospod?
O tem, kakšen post želi Gospod, nam spregovori prerok Izaija: »Raztrgaj
krivične spone, odpni vezi jarma, osvobodi tlačene in zlomi sleherni jarem.« (Iz
58,1-9) Že starozavezni prerok namreč opaža, da se ljudje ne postijo s pravim
namenom, ko pravi: »Vi se dandanes ne postite tako, da bi se slišal vaš glas na
višavi …« Papež Frančišek k Izaijevim mislim doda: »Torej: 'mi se postimo, mi
smo katoličani, jaz pripadam temu združenju, mi se vedno postimo, opravljamo
pokoro'. Ampak, ali se postite dosledno? Ali pa opravljate nedosledno pokoro,
kakor pravi Gospod, hrupno, da bi vas vsi videli in rekli 'Kakšna dobra oseba,
pravičen moški, pravična ženska …' To je maska. Je zamaskirana krepost.«
Kot je dodal papež, treba se je zamaskirati, a z nasmehom, da drugi ne bi videli,
kako delam pokoro. Posti se, da bi pomagal drugim, in to vedno z nasmehom, je
spodbudil. Post je tudi v tem, da se ponižamo, in sicer tako, da razmišljamo o
svojih grehih in Gospoda prosimo odpuščanja: »Če bi ta greh prišel ven, če bi
prišel v časopise - kakšna sramota!« In ravno to je tisto, je pripomnil
papež: »Sramuj se!« (Papež Frančišek v pridigi, 16. 2. 2018).
Kako bomo torej zastavili vsak svoj postni čas?
V postu ne gre samo za hrano. Gre za besede. Razmislimo, ali so stvari, ki smo
jih rekli ali storili, primerne. Post je čas uvajanja v notranjo svobodo ter čas
notranjega in zunanjega prečiščevanja. Zato od daleč poglejmo svoje misli in
dejanja in obžalujmo, kar ni bilo dobro. Potem pa pripravimo načrt za »postni
trening«.

Tvoj načrt je lahko povezan z jedjo in pijačo; v teh štiridesetih dneh se lahko
odpoveš sladkarijam, mesu, alkoholu … Morda tvoj problem ni v hrani, ampak v
govorjenju o drugih; tako si lahko zastaviš načrt, da v postnem času ne boš
govoril o drugih, da ne boš razglašal njihovih napak. Bi bil morda smiseln post
brez televizije? Brez interneta, družabnih omrežij, brez klepetov na
messengerju? Tako bi imel več časa za branje, sprehod, tišino, molitev. Ob
petkih v postnem času se skupaj z družino lahko udeležiš pobožnosti križevega
pota. Daš pobudo, da z družino ali s prijatelji poromate na kakšno Božjo pot.
Že dolgo časa gojiš zamero ali celo sovraštvo do soseda, prijatelja, sodelavca ...
Postni čas je priložnost, da začneš zanj moliti, da narediš prvi korak in podaš
roko sprave.
Lahko bi še dolgo naštevali ideje za naš postni načrt. Vsakdo izmed nas sam
najbolje ve, kje v svojem življenju je najbolj potreben spremembe na bolje,
poboljšanja, spreobrnjenja. Ob jasnih ciljih in ob podpori milosti, s katero nas
Bog v postu še obilneje obdarja, naj nam uspe spremeniti vsaj kakšen delček
sebe in priti vsaj korak bliže k Njemu.
Blagoslovljen postni čas želim!
župnik Drago
*****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
Ker se trenutno v cerkvi izvajajo gradbena dela, boste vsi, ki ste na seznamu za
čiščenje in krašenje v mesecu februarju in marcu, povabljeni k čistilni akciji ob
koncu del v cerkvi, predvidoma v začetku aprila.

BRANJE BERIL
NEDELJA
3. 3.

NEDELJA
10. 3.

NEDELJA
17. 3.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Franci Kramar
Gašper Kranjec
Darko Kogoj
Marija Jakič
Matevž Jeršin
Ivanka Kramar
Breda Strajnar
Petra Giovani
Katja Jeršin
Andreja Okorn
Damjana Giovani
Špela Trdan

NEDELJA
24. 3.

NEDELJA
31 3.

NEDELJA
7. 4.

7.30
10.0
0
7.30
10.0
0
7.30
10.0
0

Anka Gačnik
Ivanka Kramar
Danijela Lakner
Andrej Šmuc
Rok Grm
Gašper Kranjec
družina Sajovec
Milena Stražišar
Franci Kramar
Barbara Šporar
Marija Jakič
Aleš Strajnar

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Sobota, 9. 3. ob 10 uri, Župnijska karitas organizira delavnice za otroke in
mladino. Izdelovali bodo zanimiva darilca, s katerimi bodo obdarili svoje starše ob
njihovem prazniku.
• Ponedeljek, 18.3., ob 19.30, molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda.
• Nedelja, 24. 3., ob prazniku sv. Jožefa, ki goduje v torek 19. marca in prazniku
Gospodovega oznanjenja Mariji, ki ga obhajamo 25. marca, se bomo pri maši ob
10.00 spomnili naših staršev in zanje molili. Pri maši bodo sodelovali veroučenci.
Skupaj z njimi k maši lepo povabljeni tudi starši.
• V postnem času vsak petek pol ure pred večerno mašo molimo križev pot. Križev
pot pripravijo in vodijo naslednje skupine: 8. 3., člani ŽPS; 15. 3., Župnijska karitas;
22. 3., molitvena skupina; 29. 3., mladina.
• 29. - 31. marec, duhovno družabni vikend za birmance (7. in 8. razred) v
Strunjanu. Program pripravlja skupina animatorjev.
*****************************************************************************************

PEPELNICA
S pepelnično sredo začenjamo postni čas. Pri maši
na pepelnico ali na nedeljo po pepelnici opravimo
obred pepeljenja. Duhovnik nam na glavo potrese
pepel in ob tem izgovarja besede »Pomni človek,
da si prah in da se v prah povrneš!« ali »Spreobrni
se in veruj evangeliju!«
Zakaj pepel? Pepel nas spomni na našo
minljivost: iz prahu smo ustvarjeni in naše telo se
bo nekoč spremenilo v prah. Pepel je tudi simbol čiščenja (včasih so ga uporabljali
pri izdelavi mila). Obred pepeljenja pa pomeni povabilo, da očistimo svoje misli. V
naših glavah se začenjajo odkloni s pravih poti, kajti kdor slabo misli, bo tudi slabo
živel. V postu naj bi začeli drugače razmišljati o svojem življenju in soljudeh.
*****************************************************************************************

VABILO
Vabljeni k postnemu branju romana Sulica, avtorja Louisa de
Wohla.
Sulica je zgodovinski roman o rimskem stotniku Kasiju
Longinu, ki je prebodel Kristusovo stran. Zagrenjeni in
maščevalni vojak je kot priča Jezusove smrti in vstajenja
končno našel mir in veselje.
O tej knjigi bo potekal tudi pogovorni večer v sredo, 3. aprila
2019, po večerni sveti maši. Dobrodošli!
*****************************************************************************************

V večnost je odšel: Milan Virant, Vrh
V cerkvi pozdravljamo novo članico: Kaja Žužek, Domžale

SVETE MAŠE
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to 5. 3.
sr 6. 3.
če 7. 3.
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10.00
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mašni namen
- v zahvalo za zdravje
+ Marija Škrjanc (d. nečakinja Dragica)
+ Frančiška Jakič (d. družina Grmek)
+ Jožefa Marinšek (d. sin Lojze z družino)
+ Marija Skuk
+ Frančiška Traven
- živi in ++ župljani
- živi in ++ Škulj in Giovani
- za zdravje župljanov (Ivo in Nevenka M.)
+ Ana in Milan Virant (d.d. Šporarjevi)
++ starši in stari starši Jamnik (Gradišče)
+ Niko, obl. in Dragica Padar
++ starši Škrjanec, Klada
++ Žmuc in Kisilak
- živi in ++ župljani
+ Rafael Fister
+ Jože Jakič (d. Vida Okorn)
+ Jože in Marija Škrjanc
+ Jože Marinšek (d. brat Lojze z družino)
+ Janez Tomažin (d.d. domači)
+ Jože Meglen
+ Pavle Trdan
- živi in ++ župljani
+ Ana Virant, obl. in ostali iz družine
- v zahvalo in priprošnjo
+ Frančiška Jakič (d. Anica Anžič)
+ Jože Tancek, obl.
+ Franci Jakopin in starši
+ Franc Krivec (d. sestrična Darinka z družino)
- živi in ++ župljani
-

