
  

 
 
28. 2. 2021                                                                   št. 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SV. JOŽEF, PROSI ZA NAS! 
Z apostolskim pismom »Z Očetovim 

srcem«, ki je izšlo lanskega 8. 

decembra, na praznik Brezmadežne, je 

papež Frančišek razglasil leto sv. 

Jožefa.  

Kot ljubljeni oče, oče v nežnosti, 

poslušnosti in sprejemljivosti; oče 

ustvarjalnega poguma, delavec, vedno 

v senci: s temi besedami papež 

Frančišek nežno in ganljivo opisuje sv. 

Jožefa v apostolskem pismu »Z 

očetovim srcem«, ki je bilo objavljeno ob 150. letnici razglasitve ženina Device Marije 

za zavetnika katoliške Cerkve. Za obhajanje te obletnice je papež od 8. decembra 2020 

do 8. decembra 2021 napovedal posebno leto posvečeno Jezusovemu krušnemu očetu. V 

ozadju apostolskega pisma je pandemija covid – 19, ki nam je dala razumeti, piše 

Frančišek, pomen navadnih ljudi, tistih, ki so daleč od središča pozornosti, vsak dan 

potrpežljivi in vlivajo upanje, sejejo soodgovornost. Prav kakor sv. Jožef, mož, ki je 

ostal neopažen, mož vsakdanje obzirne in skrite prisotnosti. In vendar je njegova vodilna 

vloga brez primere v zgodovini zveličanja. 

Sv. Jožef je namreč konkretno izrazil svoje očetovstvo, ko je iz svojega življenja naredil 

darovanje samega sebe v ljubezni, postavljeni v služenje Mesiju. Zaradi te svoje vloge 

'stičišča, ki združuje Staro in Novo zavezo', ga je krščansko ljudstvo vedno imelo rado. 

V njem je Jezus videl Božjo nežnost, tisto zaradi katere sprejemamo svojo slabost, kajti 

skozi in kljub naši slabosti se uresničuje večina Božjih načrtov. Samo nežnost nas bo 

rešila delovanja Zlobnega, poudarja papež. Ob srečevanju Božjega usmiljenja zlasti v 

zakramentu sprave lahko doživimo resnico in nežnost, ker nas Bog ne obsoja, ampak nas 

sprejema, nas objema, nas podpira in nam odpušča. Jožef je kot oče tudi v poslušnosti 

Bogu: s svojim »zgodi se« reši Marijo in Jezusa in uči svojega Sina izpolnjevati Očetovo 

voljo. Ker ga je Bog poklical, naj služi Jezusovemu poslanstvu, sodeluje pri veliki 

skrivnosti odrešenja in je v resnici služabnik zveličanja. 

Papež izpostavi tudi ustvarjalni pogum sv. Jožefa, pogum, ki se pokaže predvsem v 

težavah in ki v človeku prebudi nepričakovane vire. Papež pojasnjuje: »Tesar iz 

Nazareta zna problem spremeniti v priložnost, ker vedno daje prednost zaupanju v 

Previdnost«. Spoprijema se s konkretnimi problemi svoje družine, tako kakor vse druge 

družine na svetu, zlasti družine migrantov. V tem smislu je sv. Jožef v resnici poseben 

zavetnik tistih, ki morajo, prisiljeni zaradi nesreč in lakote, zapustiti domovino zaradi 

vojn, sovraštva, preganjanja, bede. Sv. Jožef, Jezusov in Marijin varuh, ne more drugače, 



  

kot da je varuh Cerkve, njenega materinstva in Kristusovega telesa: vsak v potrebi, 

revež, trpin, umirajoči, tujec, jetnik, bolnik je »Dete«, ki ga Jožef varuje in od njega se 

moramo naučiti ljubiti Cerkev in uboge. 

Sv. Jožef, pošteni tesar, ki je delal, da je vzdrževal svojo družino, nas uči tudi vrednosti, 

dostojanstva in veselja, ko jemo kruh, sad svojega dela. Kdor dela, sodeluje z Bogom, 

ker postane »mali ustvarjalec« sveta, ki nas obdaja. Zato papeževa spodbuda vsem, da bi 

ponovno odkrili vrednoto, pomembnost in nujnost dela, tako da vzpostavijo novo 

normalnost, v kateri nihče ne bo izključen. Ko papež gleda zlasti na poslabšanje 

brezposelnosti zaradi pandemije covid – 19, kliče vsem, naj pregledajo naše prednostne 

naloge, da si bodo prizadevali in rekli: »Noben mlad človek, sploh noben človek, nobena 

družina brez dela!« 

Papež je tudi sam goreč častilec sv. Jožefa. Vsak dan namreč že več kot štirideset let 

zmoli molitev k Marijinemu ženinu, ki je vzeta iz francoske knjige pobožnosti iz 19. 

stoletja. Gre za molitev, ki izraža predanost in zaupanje do sv. Jožefa, pa tudi določen 

izziv, pojasnjuje papež, ker se konča z besedami: »Da se ne bo govorilo, da sem te 

zaman klical, mi pokaži, da je tvoja dobrota velika kakor tvoja moč«. Povzeto po: splet, 

Radio Vatikan 

Goreče se priporočajmo sv. Jožefu v tem letu, še posebej pa v mesecu marcu, ko 

obhajamo njegov god. 

župnik Drago 
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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 

 

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

 

MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU 

Pozdravljen, Odrešenikov varuh 

in ženin Device Marije. 

Tebi je Bog zaupal svojega Sina; 

vate je zaupala Marija; 

s teboj je Kristus postal človek. 

Blaženi Jožef, tudi za nas se pokaži očetovski, 

vodi nas na poti življenja. 

Izprosi nam milost, usmiljenje in pogum 

ter nas brani vsakega zla. Amen. 
 

14. 3. Želimlje 
družina Gabrovec, 

družina Strlekar 

31. 3. 

Božji 

grob 

/ 

družina Adamič, 

družina 

Senegačnik, 

Francka Jakič 

28. 3. Vrh 

družina Gačnik, 

Darinka Jamnik,  

družina Uršej 

4. 4. Smrjene 

Saša Marinček, 

Martina Padar, 

Janika Kramar 



  

POJASNILO O OBHAJANJU SVETIH MAŠ Z LJUDSTVOM, OBHAJANJE 

CVETNE NEDELJE IN VELIKONOČNEGA TRIDNEVJA 
Glede na navodila za obhajanje bogoslužja v 

času epidemije COVID-19 v Nadškofiji 

Ljubljana se do nadaljnjega v naši župniji 

maše z navzočnostjo vernikov obhajajo le ob 

delavnikih. 

Ob obisku maše je potrebno upoštevati vsa 

navodila, ki jih je izdala Slovenska škofovska 

konferenca, med drugim tudi navodilo, da je v 

cerkvi na 30 kvadratnih metrov lahko ena 

oseba, ena družina ali skupina oseb iz istega 

gospodinjstva. Glede na površino naše cerkve 

je lahko naenkrat v njej 8 oseb, družin, ali oseb istega gospodinjstva. 

Če bo prišlo do omilitev ukrepov povezanih z epidemijo, boste o tem pravočasno obveščeni 

na spletni in Fb strani župnije. Prav tako bodo ob možnosti nedeljskih maš z navzočnostjo 

vernikov, le te spet po običajnem urniku: ob 7.30 in 10.00. 

Glede praznovanja cvetne nedelje in velikonočnega tridnevja boste glede na stanje epidemije 

in navodila Slovenske škofovske konference sproti obveščeni. 
 

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

UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE  
Slovenska dežela je posejana s kapelicami in znamenji. Tudi 

v naši župniji jih je kar nekaj. Nekatere so lepo vzdrževane 

in urejene, spet druge kličejo po obnovi. 

Prisluhnimo zapisu iz kronike, kako so leta 1911 na novo 

postavili kapelico Srca Jezusovega. 

Na Centih sredi doline na Križaju je stala že od nekdaj silno 

stara kapelica, ki pa je tekom časa vsled vremenskih nezgod 

razpadla tako, da jo je bilo potrebno porušiti do tal. Že g. Iv. 

Erjavec je začel zbirati denar za novo kapelico, vendar še ni 

prišlo do zidanjem ker je prej odšel. Naslednik Bartel se je takoj v spomladi poprijel dela, 

navduševal ljudi za prispevke, tako da se je delo pričelo. Načrt kapelice smo dobili smo 

dobili po posredovanju č. g. dvornega kapelana in tajnika od ingenierja Janusch iz Ljubljane 

za 20 kron. Zidarska dela je prevzel mojster Ivan Križman iz St. Jurija pri Šmarji, ki je svoje 

delo prav dobro izvršil. Tesarsko delo je opravil Janez Virant iz Gradišča, kleparsko delo je 

izvršil iz Smrjenj cerkovnik Petrič. Kapelica je bila izvršena in dodelana konec julija in 6. 

avgusta je bila blagoslovljena. Isto nedeljo popoldne ob 2. se je prenesel kip presv. Srca Jez. 

v slovesnem sprevodu iz župnišča v cerkev. V cerkvi je bil najprej sprejem 18 deklet v Mar. 

družbo… Po slovesnih litanijah se je razvrstil sprevod iz cerkve do nove kapelice. Sprevod je 

vodil č. g. kanonik Virant in izvršil blagoslovljenje novega kipa in kapelice. … Kip presv. 

Srca Jez. je lep, naročen iz St. Ulrich Groeden od kiparja Martiner, stane 230 kron. Isto tako 

je čedno izdelana kapelica. Stroškov je bilo 900 kron, katere so darovali vaščani, vendar pa ta 

vsota še ni plačana, ker je bilo treba vzeti 400 kron na posodo … Največ sta darovala cerkv. 

Ključar Franc Centa in Franc Virant (Vreščaj). Dolg se bo poplačal s poznejšim nabiranjem 

darov. 
 

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

V večnost so odšli: Majda Milanović, Smrjene 



  

     SVETE MAŠE 

dan ura/kraj mašni namen 

po 1. 3. 19.00 - po namenu (M. P.) 

to 2. 3. 19.00 - na čast Svetemu Duhu in Mariji Pomočnici 

sr 3. 3. 19.00 + Ivan in Marija Juha 

če 4. 3. 19.00 + Helena Gutnik 

pe 5. 3. 19.00 + Franc Krivec 

so 6. 3. 19.00 + Marija in Anton Skuk 

ne 7. 3. 
6.45 

v kapeli, brez 
vernikov 

- živi in ++ župljani 

+ Niko, obl. in Dragica Padar 

po 8. 3. 19.00 + Frančiška Jakič (d. družina Giovani) 

to 9. 3. 19.00 + brat in starši Traven 

sr 10. 3. 19.00 ++ Šmonovi 

če 11. 3. 19.00 + Stane Okorn SDB (d. Ana N.) 

pe 12. 3. 19.00 + Milan Virant (d.d. Barbara in Miha) 

so 13. 3. 19.00 ++ starši Škrjanec iz Klade 

ne 14. 3. 
6.45 

v kapeli, brez 
vernikov 

+ Stane Novak 

- živi in ++ župljani 

po 15. 3. 19.00 + Marija Rebolj (d. družina Jakič) 

to 16. 3. 19.00 
+ Stana Škulj, obl. 

+ Majda Milanović, r. Malenšek, 30. d.p.p. 

sr 17. 3. 19.00 
+ Angela Rebolj, obl. 

+ Ciril Gregorič, ob godu 

če 18. 3. 19.00 + Jože in ++ iz družine Škrjanc 

pe 19. 3. 19.00 + Jože Jakič (d.d. Jakličevi iz Rašice) 

so 20. 3. 19.00 + Jože in Gabrijela Grm 

ne 21. 3. 
6.45 

v kapeli, brez 
vernikov 

+ Marija, obl. in Anton Rebolj 

- živi in ++ župljani 

po 22. 3. 19.00 + Frančiška Železnikar, obl. 

to 23. 3. 19.00 
+ Franc Drobnič SDB (d.d. župljani) 

+ Jože Škrjanc in Jože Škrjanec (d. Boža Škrjanec) 

sr 24. 3. 19.00 + Ivan Golob 

če 25. 3. 19.00 - za varne poti 

pe 26. 3. 19.00 + Marija Starc in Frančiška Vesel 

so 27. 3. 19.00 + Stana Škulj (d. družina Kisilak) 

ne 28. 3. 
6.45 

v kapeli, brez 
vernikov 

+ Ana Virant, obl. in ++ iz družine 

- živi in ++ župljani 


