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ŠEST KORAKOV do Kalvarije 
 

Za dosego nekega cilja je potrebno izbrati pot, premisliti postopke in 

imeti ustrezno opremo in kondicijo. To velja za tistega, ki se pripravlja na 

tekmo ali na bojišče. 40-dnevni postni čas pozna strategijo duhovnega 

boja zoper zlo v nas in v okolju. Šest nedelj nas bogoslužje usposablja za 

to postno in vseživljenjsko nalogo. 

Prvi korak je trening premagovanja skuš-

njav in zla na izhodišču, v naših srcih (Jezus 

zavrne skušnjavca). Temu sledi ogrevanje z 

žarki Božjega sijaja (spremenjene na gori), 

dialog z Gospodom pri studencu milosti 

(pogovor z Samarijanko), izostritev duhov-

nega očesa za pravi pogled na življenje 

(ozdravljenje sleporojenega), vizija bivanja 

onkraj groba (Jezusova obuditev Lazarja) in 

preseganje mnenja javnosti (Jezusova ob-

sodba in pot v smrt). 

Že po krstnem prerojenju smo poklicani 

in usposobljeni, da se bojujemo s knezom 

teme in zla, ki nas zelo pretkano odteguje 

Gospodu. Še tako skromna izkušnja Božje ljubezni ima neprecenljivo 

vrednost za čas, ko bomo soočeni s trpljenjem. Brez pogovora z Jezusom 

ne pridemo daleč, saj je on izvir, ki ne presahne tudi v največji duhovni 

suši. Vse vrste mren se pojavi na našem duhovnem očesu, kar nam 

uspešno odstrani Božji zdravnik. Naš telesno-razumski pogled navadno 

seže le do smrti in na videz se tam vse konča. Gospodova beseda pa 

oživlja tako za tuzemsko in večno življenje, pa čeprav bi nas vsemogoče 

ideje in javno mnenje odvračale od Božje odrešenjske strategije. 

Stopimo na postaje Jezusovega križevega pota, ustavimo pa se in raz-

mislimo tudi ob evangelijih v postnih nedeljah.  
                    župnik Tone 



BESEDA ZDRAVI 
 

Letošnji post smo na Slovenski karitas naslovili z geslom »Beseda 

zdravi«.  Beseda ima izjemen pomen v našem življenju. Besede nas lahko 

ranijo, ponižajo, zavedejo in na drugi strani ozdravijo. Pozitivne besede 

so hrana za dušo in srce. To so besede zahvale, pohvale, sprejetosti, 

naklonjenosti, upoštevanja, opravičila, pa tudi molitve.  

Post nam za ozdravitev naše duše in utrditev dobrih 

navad ponuja prav besedo. Najprej molitev slavljenja, 

prošenj in zahval, ki veje iz obrazcev ali našega srca. Tu 

je Božja beseda Svetega pisma, ki nas vedno znova 

nagovarja k dobremu.  

Prijazna beseda je tudi temelj dobrih del. Kako malo 

je potrebno, da razveselimo sozakonca s pohvalo za 

nekaj, kar mu je drugače samoumevno, da naredi za nas. 

Tudi otroci potrebujejo našo spodbudno besedo. Prijaznost je neizmeren 

dar, zdravi srce in bolečine, lahko reši življenje. 

Ob spominu na Jezusov križev pot se vedno znova trudimo sprejemati 

svoj križ, ki ga imamo v družini, med sodelavci, v kraju bivanja, v bolezni 

in drugih preizkušnjah, ki jim nihče ne uide. Poskušajmo drug drugemu 

brisati solze in kaplje krvi, jim pomagati nositi bremena, za zavzeti zanje.  

Post je v resnici veselo sporočilo. Z Božjo pomočjo se je mogoče 

spremeniti na bolje in ozdraviti svoje rane. Bog nam sporoča, da sta vera 

in upanje utemeljena na njegovi Besedi, ki je postala v Jezusu izgovorjena 

za našo zemeljsko in večno srečo.  
             Peter Tomažič, gen. tajnik SK 
 

BRANJE BERIL 
 

Pri nedeljski jutranji maši za bralce poskrbi g. Franci Kramar. Spodnji 

razpored bralcev je za nedelje in praznike za sv. mašo ob 10. uri. Prvi bere 1. 

berilo in psalm, drugi pa 2. berilo in vrstico med alelujo. Bralci, ki na določen 

termin ne bi mogli brati, ste naprošeni, da sami najdete zamenjavo.  
 

 

KRIŽEV POT 
 

 Ob postajah križevega pota ljudje dejavno sodelujemo. Gremo po poti, 

na kateri srečamo Jezusa pred nahujskano množico in sodnikom, oblože-

2. postna nedelja. 

5. 3.  

Padar Martina 4. postna nedelja  

19. 3.  

Pučnik Barbara 

Stražišar Milena Jakič Marija 

3. postna nedelja  

12. 3.   

Boh Vesna 5. postna nedelja  

26. 3. 

Kogoj Darko 

Trdan Stane Lakner Danijela 



nega s križem, padlega na tla, obdanega s sočutjem žena, oropanega 

dostojanstva, pribitega in umrlega na križu ter položenega v grob. Kako 

naj ne bi bili ganjeni in sočutni z Jezusom na poti na Kalvarijo. Bolj kot 

smo nagovorjeni z Gospodovim trpljenjem, bolj smo z njegovim zgledom 

in Božjim usmiljenjem okrepljeni za naše križeve pote. Še več - svoje 

težave, preizkušnje in trpljenje pridružujemo Jezusu za njegovo Cerkev.  

 Križev pot je na postne petke ob 18.30, ki ga vodijo razne župnijske 

skupine, besedilo pa izbere navedena oseba. Ob nedeljah bodo le po 3 

postaje križevega pota 10 minut pred sv. mašo, vodijo pa ga bralci Božje 

besede, določeni za tisto nedeljo.  
 

 

24. 2. 
  

SKUPINA 
KARITAS 

Malči Jeršin 17. 3.
  

ŽPS Pavel Pučnik 

  3. 3.  MOLITVENA 
SKUPINA 

Marija Merc 24. 3.
  

MEŠANI 
PEVSKI ZBOR 

Francka Jakič 

10. 3.  BIRMANCI Julija in Ana 31. 3. 
  

MAŠNI 
BRALCI 

Martina Padar 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 
 

* 1. marec: srečanje dekanijskih duhovnikov, seja ŽPS 

* 2. marec: sestanek starši prvoobhajancev, sestanek Župnijske Karitas 

* 3. marec: prvi petek, obisk ostarelih in bolnih na domu, križev pot, DMŽ  

* 5. marec: prva nedelja – nabirka za ogrevanje cerkve in župnišča 

* 9. marec: sestanek ključarjev 

* 18. (25.) marec: srečanje birmancev 

* 19. marec: sv. Jožef, dan očetov, obisk misijonskih prostovoljcev,  

* 25. marec: Gospodovo oznanjenje, materinski dan 

* 26. marec: tiha nedelja, spovedni dan 

* 1. april: prva sv. spoved 

* 2. april: cvetna nedelja, križev pot na Kureščku 
 

Delavniške sv. maše in petkov križev pot so v zavodski kapeli. 

Srečanja Delavnice molitve in življenja (DMŽ) so v župnišču ob četrtkih ob 

19.45, razen če skupina kdaj izbere drug dan.  
 

----------------------------------- 

Kontakt: župnik Tone Lipar, tel. 031 525 539 ali tone.lipar@salve.si  

5. 3. Klada  
Jožica Povše, 

družina Škrjanec 
19. 3. 

Gradi-

šče 

Tončka Fink, Nada 

Kodrič, Ida Volav-

šek, Jožica Žužek  



 

DAN DATUM URA MAŠNI NAMEN 

Pon 27. 2. 19.00 + iz družin Tičar in Oselj 

Tor 28. 2. 19.00 + Jože Štefe (d. žena Marija) 

Sre 1. 3. 19.00 + Pavel Ogrinc (d. družina Adamič) 

Čet. 2. 3. 19.00 
+ Ivan Mohar 

+ Niko in Dragica Padar 

Pet 3. 3. 19.00 + Franc Drobnič 

Sob 4. 3. 19.00 + Stane Albreht 

2. 
postna 

5. 3. 
7.30 - živi in + župljani 

10.00 + Marija Škrjanc (z Iga) 

Pon 6. 3. 19.00 + Marija Skuk 

Tor 7. 3. 19.00 - ob rojstnem dnevu in godu (Ivanka) 

Sre 8. 3. 19.00 + Ciril Gregorič 

Čet 9. 3 19.00 + Frančiška in Jože Jakič 

Pet 10. 3. 19.00 + starši Štebljaj 

Sob 11. 3. 19.00 ++ Travnovi 

3. 
postna 

12. 3. 
7.30 - živi in + župljani 

10.00 + starši Karolina in Anton Žužek 

Pon 13. 3. 19.00 + Alojzij Kumše (d. družina Šterbenc) 

Tor 14. 3. 19.00 
- v zahvalo za Božje varstvo 

+ Matild Domić, ob godu 

Sre 15. 3. 19.00 + Janez Kadunc 

Čet 16. 3. 19.00 + Stana, obl. in Alojz Škulj 

Pet 17. 3. 19.00 + Ciril Gregorič, ob godu 

Sob 18. 3. 19.00 + Jože Jakič 

4. 
postna 

19. 3. 
7.30 - živi in + župljani 

10.00 + Frančiška Železnikar in + iz družine Jakič 

Pon 20. 3. 19.00 + Jože Škrjanc in Marija 

Tor 21. 3. 19.00 + Marija, obl. in Anton Rebolj 

Sre 22. 3. 19.00 + Ana Virant, obl. in + iz družine 

Čet 23. 3. 19.00 + Marija Škrjanc (z Iga) 

Pet 24. 3. 19.00 + Franc Drobnič, SDB 

Sob 25. 3. 
7.30 + iz družin Vehovec in Lipar, 

19.00 + Marija Gregorič, ob godu 

5. 
postna 

26. 3. 
7.30 + Stane Novak 

10.00 - živi in + župljani 

Pon 27. 3. 19.00 - v zahvalo 

Tor 28. 3. 19.00 + Jože in Frančiška Gačnik 

Sre 29. 3. 19.00 + Jože Tancek 

Čet 30. 3. 19.00 - za zdravje 

Pet 31. 3. 19.00 ++ Jožeta, st. in ml. Jeršin, Helena Gutnik 


