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4. POSTNA, PAPEŠKA NEDELJA, 19.3.    
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože SLAPŠAK in starši
         + trije Jožeti KLADNIK in sorodniki
10.30: +  Terezija, obl., mož, starši TERŠEK in SAJTL

PONEDELJEK, 20.3., sv. Klavdija, mučenka
7.30: + Jožef   KOKOTEC in Marija, sin Jožef in  Alojzija KOS
         + Jožef KLINAR
         + brata: Jože in duhovnik Marjan ROZMAN
TOREK, 21.3., sv. Serapion, škof, mučenec
18.00: + Stanislav PUŠNIK, 20. obl., in  vsi +  iz  te  družine 
           + Janez ULAGA, obl.
            + Marija PAVŠEK, 8. dan

SREDA, 22.3., sv. Lea, spokornica 
7.30: + Franc SAJTL
          + Majda HRASTNIK in sorodniki

ČETRTEK, 23.3., sv. Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof
18.00: + Barbara GREŠAK, 30. dan
           + dekan Jože HORVAT, 14. obl.
            + Franc BRUMEC, 8. dan
PETEK, 24.3., +sv. Katarina Švedska, redovnica
7.30: +  Martin ZUPANC, osm.
17.30: križev pot za vse družine
18.00: + rodbina DEŽAN, zahvala za lepo vreme
           + Cvetka CESTNIK
           + Franci VRBOVŠEK, 8.dan

SOBOTA, 25.3., GOSPODOVO OZNANJENJE
7.00: +  Jožefa LOKOŠEK
10.30: +  Ferdinand PAJK, 3. obl.
18.00: + Angela, obl., in Vinko KNEZ
          + Franc, Štefanija  KLINAR, obl., in vsi rajni
          + Karel, Karolina, obl., in Marija MAČEK

5. POSTNA NEDELJA - TIHA, 26.3. 
7.00:  živi in + farani
 9.00: + Ivan in Mihaela SKALE
           + Franc in Irena MAČEK
10.30: + Jože OJSTERŠEK in vsi rajni iz te družine 
15.00: Križev pot na Hum

Teden družine

Med praznikom sv. Jožefa (19. marca) in Gos-
podovim oznanjenjem (25. marca) v Katoliški 
cerkvi v Sloveniji tradicionalno obhajamo teden 
družine, ki so ga slovenski škofje razglasili že pred 
desetletji. Letošnje geslo Tedna družine je: Mir se 
začne v družini. Ker praznik sv. Jožefa letos obha-
jamo že v soboto, 18. marca, se tudi Teden družine 
začne že dan prej. V letošnjem letu sem se še posebej 
ustavil ob oltarju v laškem svetišču, ki je posvečen 
sv. Jožefu. V teh dneh je okrašen s cvetjem, ko je na 
ostalih oltarjih, predvsem pa na daritvenem, le post-
na ureditev. Jožef je bil mož “malo besed”, hkrati 
pa velikih dejanj. Pozorno je poslušal, kaj govori 
Bog in je bil pripravljen vselej to tudi storiti. Njego-
va veličina je bila v tem, da je bil toliko v Bogu, da 
je prepoznaval Božji glas - celo v sanjah. Upodo-
bitev Jožefa z Jezusom - otrokom v naročju, gotovo 
navdihuje še posebej očete. Tudi današnji možje so 
bolj molčeči. Marsikaj jih maje. Čas ki ga živimo, 
ni naklonjen družini. Zakonodaja, celo Ustava v 53. 
členu pravi: »… Država varuje družino, materin-
stvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za 
to varstvo potrebne razmere.« Te vsebine v medijih 
in nekaterih političnih krogih ne moremo zaslediti. 
V času, ko je toliko zmede že v registraciji spolov, 
in nam nekateri zelo glasni posamezniki ali mediji 
skušajo predstaviti svojo podobo družine, ki ni več 
družina, kakršno v srcih nosi večina ljudi, smo še 
posebej povabljeni, da začutimo, kakšna je družina, 
kakršno je želel Stvarnik, ki je moža in ženo kot za-
konca medsebojno in neločljivo povezal, in jo post-
avil v rodovitno skupnost. 
Ob letošnjem geslu v Tednu družine pa ne pozabi-
mo, da je prva beseda “Mir” neodtujljivo povezana 
z blagoslovom, saj predstavlja vse, kar je človeku v 
blagoslov, vse kar se začne z zavestjo ljubljenosti.
                                                                           (RM)

MOLITEV K SV. JOŽEFU

Pozdravljen, Odrešenikov varuh
in ženin Device Marije.

Tebi je Bog zaupal svojega Sina;
vate je Marija položila svoje zaupanje;

s teboj je Kristus postal človek.
Blaženi Jožef, tudi za nas se pokaži očeta,

vodi nas na poti življenja.
Izprosi nam milost, usmiljenje in pogum

ter brani nas vsakega zla.
Amen.    (papež Frančišek)



Zdaj Kralju zemlje in neba
človeška zloba čast tepta;
za žezlo dajo trs v roko,

za nas ga s trnjem kronajo.

»Ki je za nas s trnjem kronan bil«
To je bila ura ponižujočega kraljevanja s trnjevo 
krono na glavi, z žezlom v desnici in s pljunki na 
obrazu. Drzni pokloni zasmehovalcev pred zmali-
čenim obličjem Dobrotnika. 
Ozdravljeni gobavci, kje ste? Slepi, hromi, nemi, 
gluhi, krvotočni, kje poskakujete od sreče? Ta, ki 
vas je rešil, je padel med tatove in razbojnike!
Kako da kar trpi in čaka? Mar ni prav nobenega 
odpora v njem? Je mislil resno, ko je učil nastaviti 
še desno lice, če te bijejo po levem? Je mislil resno, 
ko je naročal pustiti vse in iti za njim? Nemara je 
najbolj resnično to, da njegovo kraljestvo ni od tega 
sveta?
Ki si za nas s trnjem kronan bil, pomagaj nam 
prenašati zasramovanje zaradi Tvojega imena.

Po Božjem načrtu
Spominjam se, kakor bi bilo včeraj, pa je vendar 
preteklo že več kot dvajset let. Bila sem devetnaj-
stletna frklja, študentka. Zdelo se mi je, da je moj 
ves svet, pa še najmanj pol vesolja zraven. Za svoje 
življenje sem naredila sijajne načrte: kariera, poro-
ka, velika družina, vse najboljše…
Potem pa je moja sestra vstopila v samostan. Bila 
sem čisto zgrožena, saj je bil tak korak v mojih 
očeh popolna norost. Nisem mogla razumeti, kako 
je mogoče svoje življenje »zapraviti, zavreči, zako-
pati…« Jaz sem hotela »živeti«! Na njen vstop pa 
sem le šla, čeprav samo »iz vljudnosti«…In prav 
tam me je »zadelo«.
»Padla sem s konja«, kakor sv. Pavel. Slepa od solz, 
ki so mi nezadržno drle po licih, sem vpila v svojem 
srcu: »O, moj Bog, kaj pa jaz?«… In ni odlašal… 
Poklical me je za seboj - v samostan – tako kristal-

no jasno, da ni bilo o tem niti sence dvoma. Odgo-
vorila sem Mu z vsem svojim bitjem; hvala Njemu, 
da mi je dal toliko zdrave pameti!
V srcu sem imela in še imam Luč, ki je On, mir, ki je 
On, srečo, ki je On, pesem, ki je On sam – Bog, moj 
Bog. Sv. Frančišek bi dejal: »Moj Bog in moje vse!« 
Sv. Klara pa: »On, ki se je vsega daroval iz ljubezni 
do tebe…«
Kako ne bi bila srečna? Kako se Mu ne bi na kolenih 
zahvaljevala za vse? Kako Ga ne bi molila z vsem 
srcem in vso dušo, z besedo in s pesmijo in z vsem, 
kar imam? Kako Ga ne bi slavila zato, ker On je, ker 
me je ustvaril in se mi vsega daroval? On, Božji Sin, 
Jezus Kristus, je hotel priti na svet v največjem ubo-
štvu – pa se jaz ne bi mogla odpovedati vsaj kakšni 
udobnosti? Živel je, molil in delal v skritosti Naza-
reta – pa bi jaz hlastala za častmi in bogastvom?!. 
Zame je sprejel križ in najstrašnejše trpljenje – jaz 
pa bi za vsako »figo« zdihovala in tarnala?!
Zame ostaja molče v tabernaklju, izničen pod podo-
bo Kruha, kjer bije zame Njegovo presveto in usmi-
ljeno srce –meni pa bi bilo težko klečati pred Njim 
in Ga častiti?! Tudi meni je s križa podaril svojo 
sveto Mater Marijo – jaz pa ga ne bi ljubila ter Ga 
ponižno prosila, molila, Ga slavila?!
O moj Stvarnik in Odrešenik!
Čudovit si! Hvala Ti za vse milosti in darove, za to 
da si in da si ljubezen! Hvala ti za življenje in od-
rešenje; hvala ker Ti je bilo tako zelo mar zame, da 
si tudi zame sprejel človeško telo, ter mi z zgledom 
pokazal, kako naj bi živela, molila, delala ter spre-
jemala križe in težave tako krepostno, da bi dosegla 
popolnost, kakor jo zahtevaš in pričakuješ od vsake-
ga človeka! Hvala Ti za Tvoje čudovito usmiljeno 
Srce, ki mi pomeni vse na svetu: dobroto, usmilje-
nje, ljubezen, mir, brezmejno srečo in upanje za vso 
večnost! Hvala Ti, Kruh življenja, za vse darove in 
milosti, ki jih nam vsem radodarno siplješ vsak tre-
nutek! Hvala Ti, Gospod, ker smo tvoji brezmejno 

ljubljeni otroci – Božji otroci…. (iz dnevnika s. 
klarise).

Bogoslužje današnje nedelje, imenovane »LAE-
TARE«, nas vabi, da se razveselimo in veselimo, 
kakor nas k temu poziva vstopni spev: »Veseli se, 
Jeruzalem, in vsi vi, ki ga ljubite!« V čem je pravi 
razlog tega veselja? To nam pove današnji evan-
gelij, v katerem Jezus ozdravi sleporojenega. Ta 
človek prepozna znamenje, ki ga je Jezus storil, ter 
tako preide iz gledanja z očmi, na gledanje z očmi 
vere. Na Jezusovo vprašanje: »Veruješ v Sina člo-
vekovega? Le ta odgovori: »Verujem, Gospod!«. 
Ta preprost in iskren človek je najprej srečal Je-
zusa kot »človeka« med drugimi ljudmi, potem ga 
je imel za »preroka«, na koncu pa so se mu odprle 
oči, da ga je imel za »Gospoda«.
Nasprotno od tega pa je postajalo srce farizejev 
vedno bolj otrdelo, saj niso hoteli sprejeti čudeža, 
in niso hoteli priznati, da je Jezus Mesija. Tudi mi 
smo se zaradi Adamovega greha rodili slepi, toda v 
krstni kopeli smo bili razsvetljeni z Božjo lučjo, ki 
je Kristus Gospod.                                         (DC)

OBVESTILO ŽUPNIJSKE KARITAS
Postni čas nas vabi, da poskrbimo za dobro pri-
pravo na največje praznovanje bogoslužnega leta. 
Svoj pogled najprej usmerimo vase. Drugotnega 
pomena je zunanjost praznovanja. Še je čas, da 
se duhovno obnovimo in utrdimo v dobrem. Pri-
ložnosti nam ne manjka. Naše sodelovanje naj se 
preko postnih aktivnosti stopnjuje vse do veliko-
nočnega jutra. 
Tudi letos bodo na voljo oljčne vejice. Vabimo 
tudi k dobrodelnosti v obliki denarnih prispev-
kov ali prehranskih paketov. Za vse informacije 
smo vam na voljo vsak petek med 9. in 11. uro 
v prostorih Župnijske Karitas ali na GSM 031 
868 500, Dragica Cverle


