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------------------------------------------------------------------------------------------------POMNI ČLOVEK, DA SI PRAH IN DA SE V PRAH POVRNEŠ
V naslovu zapisano povabilo je ena od
dveh oblik besedila, ki ga duhovnik
izreče, ko nam na pepelnično sredo v
obliki križa potrese pepel na glavo. Ob
pogledu na pepel vsi takoj pomislimo na
našo krhkost in minljivost našega
zemeljskega življenja. Poleg tega nas
pogled na pepel spodbuja h korenitemu
spreobrnjenju. Kakor ogenj povsem
preoblikuje les, da nastane pepel, tako
naj se tudi mi v postnem času trudimo preoblikovati v novega, boljšega človeka.
Zelo zanimivo o pepelu in z njim povezanem postnem času razmišlja papež
Frančišek, ko pravi: »Postni čas pomeni, da znova odkrijemo, kako smo ustvarjeni
za ogenj, ki vedno gori, in ne za pepel, ki takoj ugasne.« Človek je ustvarjen za
večnost Neba in »ne za prevaro zemeljskega, za svobodo otrok, ne za suženjstvo
stvarem«. Vprašati se moramo: »Na kateri strani sem? Ali živim za ogenj ali za
pepel?« Za »življenje ognja« pa so nujno potrebni molitev, ljubezen in post, je
pojasnil papež Frančišek: »Molitev nas znova poveže z Bogom, dejavna ljubezen z
bližnjim, s postom pa se povežemo sami s seboj.«
Molitev nas osvobaja od vodoravnega, ploščatega življenja, kjer najdemo le čas zase
in pozabimo na Boga, dejavna ljubezen pa nas osvobaja od nečimrnosti
posedovanja, »od predstave, da je vse v redu, če je v redu zame«. Post nas končno
vabi, naj se ozremo navznoter in se osvobodimo vsakršne navezanosti na stvari.
(povzeto po: papež Frančišek v nagovoru pri maši na pepelnico 2019)

Duhovnik nam v obliki križa nekaj pepela potrese na glavo. Gre tudi za znamenje, ki
nas vabi, naj premislimo, kaj imamo v glavi. Naše misli pogosto sledijo stvarem, ki
so bežne, ki grejo in pridejo. Tanka plast pepela, ki jo bomo prejeli, je zato da bi
nam obzirno in odkrito rekla: od mnogih stvari, ki jih imam v glavi, za katerimi
tekam in se trudim vsak dan, ne bo ostalo nič. Če se še tako naprezaš, iz življenja ne
boš s seboj odnesel nobenega bogastva.
Naj bodo dnevi posta, ki so pred nami, dnevi odprtosti našega duha za delovanje
Božje milosti, dnevi pomnožene molitve, dnevi odpovedi in naše dejavne ljubezni
do bližnjega. In naj bo naš trud za vse našteto okronan z Njegovim blagoslovom in
veselim praznovanjem velikonočnih praznikov.
župnik Drago

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
15. 3.

Smrjene

družina Majetič,
družina Comino
Perme

29. 3.

Vrh

družina Gačnik,
Darinka Jamnik,
družina Uršej

BRANJE BERIL
NEDELJA
8. 3.

NEDELJA
15. 3.

NEDELJA
22. 3.

Ivanka Kramar
Gačnik Peter
Breda Strajnar
10.00
Andrej Šmuc
Matevž Jeršin
7.30
Barbara Šporar
Marija Sajovec
10.00
Janez Stražišar
Anka Gačnik
7.30
Jože Okorn
Zala Kogoj
10.00
Barbara Pučnik

7.30

NEDELJA
29. 3.

NEDELJA
5. 4.

Ana Novak
Franci Kramar
Martina Padar
10.00
Danijela Lakner
Rok Grm
7.30
Darja Golob
Damjana Giovani
10.00
Darko Kogoj

7.00

*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• 6. - 8. marec, duhovno družabni vikend za otroke 4. in 5. razreda v Šmihelu
nad Mozirjem. Program pripravlja skupina animatorjev.
• Nedelja, 15. marec, Brezje, ob 15.00 molitvena ura in ob 16.00 sveta maša za
nove duhovne poklice h kateri so še posebej vabljeni verniki iz naše dekanije.
• Ponedeljek, 16. marec, ob 19.30 molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega
zavoda.
• Sobota, 21. marec, dekanijsko postno romanje na Kalvarijo pri Šmarju pri
Jelšah. Podrobnosti o romanju bodo naknadno oznanjene.
• Nedelja, 22. marec, ob prazniku sv. Jožefa, ki goduje 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.
• Nedelja, 22. marec, volitve članov Župnijskega pastoralnega sveta za obdobje
2020–2025. Glasovnice bodo na razpolago že nedeljo prej (15. marca). Izpolnjene
boste vrnili v za to pripravljen in označen nabiralnik v cerkvi.
• 27.–29. marec, animavikend za animatorje oratorija na Škofijah pri Kopru.
• Nedelja, 5. april, župnijski križev pot na Kureščku. Tisti, ki bomo poromali peš,
bomo iz Želimelj odšli okrog 14.00, tisti, ki tega ne zmorete in se boste tja odpeljali

z avtomobilom, pa se nam na Kureščku pridružite ob 16.00 pri molitvi križevega
pota.
• Akcija »Pomagajmo skriti družini«. Tudi letos bomo v postnem času povabljeni
k pomoči družinam v stiski. V nedeljo, 15. in v nedeljo, 22. marca, bodo sodelavke
Župnijske karitas delile ovojnice s kratkimi opisi anonimnih družin, ki so se znašle v
stiski. Povabljeni ste, da eni izmed njih pomagate s stvarmi, ki jih potrebujejo, glede
na opis družine v ovojnici. Tako bomo uresničili tudi eno od sestavin posta, ki je
tudi v dejavni ljubezni do bližnjega ali kot se je nekoč reklo, v dajanju miloščine.
• V postnem času vsak petek pol ure pred večerno mašo molimo križev pot.
Križev pot pripravijo in vodijo naslednje skupine: 28. 2., Župnijska karitas; 6. 3.,
člani ŽPS; 13. 3., molitvena skupina; 20. 3., mladina; 27. 3., člani ŽPS.
*****************************************************************************************

VOLITVE – IZBIRA ČLANOV ŽPS
Kdo je lahko član ŽPS? Vsak župljan,
ki je dopolnil 16 let, je prejel
zakramente uvajanja (sv. krst, sv.
birma, sv. evharistija) in je v polnem
občestvu s Katoliško cerkvijo ter ga
odlikuje trdna vera, nravno življenje in
razsodnost. Člani ŽPS se volijo za
dobo 5 let. Člane ŽPS lahko predlaga
in voli vsak župljan, ki je dopolnil 16
let in je prejel zakramente uvajanja.
Z volitvami članov ŽPS bomo pričeli v nedeljo, 15. 3. 2020, ko boste lahko vzeli
volilne lističe in nanje zapisali 3 kandidate iz svojega okolja/soseske, po
možnosti različnih starosti. Volilne liste boste izpolnjene vrnili v nedeljo, 22.
marca, v zato pripravljen nabiralnik v cerkvi.
Do volitev je še dovolj časa, da dobro razmislimo, koga iz naše soseske lahko
predlagamo. Vsi lepo povabljeni, da sodelujemo pri tem dogodku in tako
pokažemo odgovornost do naše župnije.
*****************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo novo članico: Iza Pibernik, Smrjene
V večnost je odšel: Franci Hrastnik, Smrjene
*****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 2. 3.
to 3. 3.
sr 4. 3.
če 5. 3.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
19.00

mašni namen
+ Jože in Frančiška Gačnik
++ iz družin Virant in Lovšin
- v zahvalo
+ Tone Podlipec (Žpk)

pe 6. 3.
so 7. 3.
ne 8. 3.
po 9. 3.
to 10. 3.
sr 11. 3.
če 12. 3.
pe 13. 3.
so 14. 3.
ne 15. 3.
po 16. 3.
to 17. 3.
sr 18. 3.
če 19. 3.
pe 20. 3.
so 21. 3.
ne 22. 3.
po 23. 3.
to 24. 3.
sr 25. 3.
če 26. 3.
pe 27. 3.
so 28. 3.
ne 29. 3.
po 30. 3.
to 31. 3.
sr 1. 4.
če 2. 4.
pe 3. 4.
so 4. 4.
ne 5. 4.

19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Vrh
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

+ Marija Skuk
+ Frančiška Traven
- živi in ++ župljani
++ iz družin Škulj in Giovani
+ Frančiška Jakič (d. družina Pučnik)
+ Milan Virant (d. brat Janez)
++ starši Filej in Zupančič
- za srečne poti
+ Marko Brence
- za zdravje, pravo pamet in srečno zadnjo uro
+ Stane Novak
- živi in ++ župljani
+ Franci Hrastnik, 30. d.p.p.
+ Emilija Meke, obl.
+ Jože Jakič (d.d. Nosetovi – Mihov štradon)
+ Jože in Gabrijela Grm
+ Frančiška Železnikar, obl.
++ iz družine Škrjanc
+ Ana Virant, obl. in ostali iz družine
- živi in ++ župljani
++ starši Škrjanec, Klada
+ Jože Tancek, obl.
+ Zalka Papež
+ Frančiška Jakič (d. Marija Belaj)
+ Ivan Stražišar, obl. in žena Ana
++ Žmuc in Kisilak
+ Jože in Brigita Marinšek, obl.
- živi in ++ župljani
+ Franci in Jožica Hrastnik (d. Marija Pajk)
+ Franc Krivec (d. družina Zupančič)
++ Lovšinovi
+ Janez Klančar (Žpk)
+ Anton in strica Kramar
+ Janez Fink, obl.
+ Franc Petrič
- živi in ++ župljani

