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Maše v prihodnjem tednu
4. POSTNA NEDELJA, 14.3. 
7.00: živi in + farani
         + Dragica TURK
9.00: zahvala za srečen porod in za zdravje
10.30: + Terezija, obl., mož, starši TERŠEK in SAJTL
PONEDELJEK, 15.3., sv. Klemen M. Dvoržak,.red.
7.30: + Marija KNEZ
          + Terezija PILIH
           + Janez KRIVEC
TOREK, 16.3.,  sv. Hilarij Oglejski,.škof
18.00: + Darja UKMAR
           + Rozalija in Franc KLEZIN
           + Drago VODIŠEK
SREDA, 17.3., sv. Patrik, škof
7.30: v dober namen
          + Alojzij SLAPŠAK
           v zahvalo in priprošnjo
ČETRTEK, 18.3. sv. Ciril Jeruzalemski, škof, c. uč.
18.00: + Jože, Rozalija, Karel in Julijana POTOČNIK
            + Jožef HRASTNIK in Kristini
             + Jožef DEŽELAK
PETEK, 19.3., sv. JOŽEF, Jezusov rednik
7.00: + Jožef TERŠEK
10.30: + Jože HROVAT
18.00: + Jože BARTOL, sestra Joža in starši
             + škof Jožef SMEJ, duhovnika Jožko PERC 
              in Jože HORVAT
SOBOTA, 20.3., sv. Klavdija, mučenka
18.00: + Jožef, Marija, sin Jožef KOKOTEC in Alo-
           jzija KOS
            + Jože SLAPŠAK in vsi KEŠETOVI

5. POSTNA NEDELJA, 21.3. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Jolanka, Drago in vsi iz družine URANKAR
10.30: po namenu
                v zahvalo ob rojstvu: Erin Joseph SONI

aidsa, zapornikom, beguncem, obolelim s koronaviru-
som…  Ne pozabimo, da v svojih srcih nosimo Jezuso-
vo podobo in podobo drug drugega. Jezus je hvaležen 
vsem Veronikam, ki v našem svetu brišejo iznakažene 
obraze svojih bratov in sester, vsem, ki pomagajo bli-
žnjim iz ruševin,  ki jih pušča življenje.
JEZUS, v svojih besedah si bil zelo jasen. Kar sto-
rim bližnjim, storim tebi, in česar jim ne storim, tebi 
ne storim. Tebe imam rad. Vsaj mislim tako. Veš, kaj 
vse bi naredil zate. Toda, tvoja podoba z obrazov bra-
tov in sester zre vame na vsakem koraku mojega ži-
vljenja. Ti si Emanuel, Bog z nami. POMAGAJ MI, 
DA BOM V SVOJE SRCE VKLESAL PODOBO 
SVOJIH BLIŽNJIH. Vseh, prav vseh. Ne bo lahko, 
ampak s tvojo pomočjo…bo morda šlo (Družina in RŽVB
)                                                                    DC

K A R I T A S

Tudi letošnji post nas nagovarja k odpovedi in poglo-
bitvi našega odnosa z Bogom ter sočutju z ljudmi v sti-
skah. Od pepelnice dalje poteka akcija 40 DNI BREZ 
ALKOHOLA. Vsak dan in vsak korak šteje! Način 
izvedbe: abstinenca.  Z akcijo NE POZABIMO, ško-
fijske Karitas namenjajo pomoč ljudem v stiski v JV 
Evropi (BiH, Srbija, Makedonija, Albanija). Škofijska 
Karitas Celje pomaga ljudem v stiski iz Makedonije z 
denarno pomočjo. Nadalje vas vabimo k poglobljene-
mu preživljanju postnega časa preko molitve, posta in 
dobrih del. Način izvedbe: osebno.  Mladinskim ani-
matorjem bomo posredovali posebno igro PRESTA, 
preko katere bodo spoznali drobne pozornosti za vsak 
dan. Ob koncu jih čaka recept za pripravo prest. Način 
izvedbe: določijo animatorji.

Vabimo vas, da se odločite za vsaj eno izmed naštetih 
postnih aktivnosti. Izkoristimo ta čas in ga razumimo 
kot priložnost za spremembo v našem življenju.    ŽK

Dobri Bog, v svoji previdnosti si izbral 
svetega Jožefa za moža Materi svojega 
Sina. Častimo ga kot varuha na zemlji, 
naj nam bo tudi priprošnjik v nebesih.



TEDEN in LETO DRUŽINE 
Na praznik sv. Jožefa, v petek, 19. marca 2021, začenja-
mo teden družine. Prav na ta dan se z razglasitvijo papeža 
Frančiška, začne tudi Leto družine, ki se bo zaključilo s 
svetovnim srečanjem družin v Rimu junija 2022. 
S posnemanjem Svete družine, Jezusa, Marije in Jožefa, 
lahko ponovno odkrijemo vzgojno vrednost družinskega 
jedra, ki temelji na ljubezni in ki vedno obnavlja odnose 
tako, da odpira obzorja upanja. Papež Frančišek pravi: 
»V družini se lahko doživlja iskreno občestvo, ko je le-ta 
hiša molitve, ko so čustva resna, globoka in čista, ko od-
puščanje prevlada nad nesoglasji, ko trdoto vsakdanjega 
življenja mehča medsebojna nežnost in jasno sprejemanje 
Božje volje. Na takšen način se družina odpre veselju, ki 
ga Bog podarja vsem tistim, ki znajo dati z veseljem.«
V družini so tri besede, ki jih je dobro vedno ohranjati: 
smem?, hvala in oprosti. »Smem?« je vedno zato, da ni-
sem vsiljiv, da ne vstopam vsiljivo v življenje drugih. Šte-
vilne pomoči in usluge, ki si jih naredimo v družini, naj 
vedno spremlja zahvala. Najtežje pa je izgovoriti besedo 
»oprosti«. Mnogokrat počnemo slabe stvari, zato lahko 
druge tudi  prizadenemo. »Oprosti mi, oprosti mi!«
Zaupajmo Sveti Družini.
V razmislek: Katera so preprosta, vsakdanja dejanja, s ka-
terimi zakoncu/osebam, ki so nam blizu, pokažemo, da jih 
imamo radi in jih spoštujemo. 

Gospod, hvala ti za vse lepo in dobro, ki ga prejemam po 
ljudeh,
ki me spremljajo na moji življenjski poti.

LETO SV. JOŽEFA
Obenem smo tudi v letu sv. Jožefa, ki se je začelo 8. de-
cembra 2020. Na ta dan se spominjamo 150. letnice raz-
glasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve. 
Odlike sv. Jožefa so: ljubljeni oče, oče v nežnosti, poslu-
šnosti in sprejemljivosti, oče ustvarjalnega poguma, dela-
vec, mož vsakdanje obzirnosti in skrite prisotnosti. Sveti 
Jožef je iz svojega življenja naredil darovanje samega sebe 

v ljubezni, postavljeni v služenje Mesiji. V njem je »Jezus 
videl Božjo nežnost«, tisto, zaradi katere sprejemamo svojo 
slabost, saj se kljub naši slabosti, uresničuje večina Božjih 
načrtov.
Istočasno je Jožef kot »oče v sprejemanju«, ker »sprejme 
Marijo brez predhodnih pogojev«. Njegova glavna vloga 
je pogumna, močna in polna upanja. Vera osmisli vsak do-
godek; veselega ali žalostnega, in nas ozavesti, da se znamo 
soočiti z resničnostjo. 
Sveti Jožef se mora spoprijemati s konkretnimi problemi 
svoje družine, tako kot vse družine na svetu, zlasti pa dru-
žine migrantov. V tem smislu je sv. Jožef zavetnik tistih, ki 
morajo, prisiljeni zaradi nesreč in lakote, zapustiti domovi-
no. 
Skozi življenje sv. Jožefa lahko razumemo pomen dela, 
ki daje dostojanstvo, ki nam daje priložnost za uresničitev 
zase in za svojo družino. Kdor dela, sodeluje z Bogom, ker 
postane mali ustvarjalec sveta, ki nas obdaja. 
Pravi oče je tisti, ki se odpove skušnjavi, da bi živel življenje 
otrok in spoštuje njihovo svobodo.

(povzeto po katoliska cerkev.si)
MARIJA POD KRIŽEM
Človek je krhek in ubog in ga trpljenje navadno zlomi, še 
bolj pa zlomi človeka trpljenje njegovega bližnjega. Ko gle-
damo, kako naši bližnji trpijo in jim ne moremo pomagati, 
je naše trpljenje podvojeno. Marija pod križem ni omedlela. 
Stala je in s Sinom trpela, darovala in sodelovala pri odre-
šenju. Njena drža nas uči, kako moramo v svoji človeškosti 
videti Božje, ki nas spremlja na našem življenjskem roma-
nju. 
13. postaja: JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA IN GA IZ-
ROČIJO MATERI
Molimo te, Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem 
svet odrešil.
Jožef iz Arimateje, Nikodem in Janez Jezusovo telo sname-
jo s križa. Njegovo strto telo položijo Mariji v naročje. Kdo 
veruje, da mu lahko ta mrtvi človek podari življenje? 
Marija vztraja pod križem. Tiha, strta in zlomljena neomaj-
no veruje.

Molimo:
Jezus, naj verujemo v nemogoče; da nam lahko Bog s 
smrtjo podari življenje.
»Kajti bil je odrezan iz dežele živih, zadet zaradi prestop-
ka mojega ljudstva« (Iz 53,8b)                                        (TT)

5. postaja: SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU 
NOSITI KRIŽ

Sporočilo za nas: POMOČ
»Ker so se bali, da bom izdihnil pred križanjem, so vojaki 
ukazali možu, ki mu je bilo ime Simon, naj nosi moj križ. 
To ni bilo dejanje prijaznosti niti sočutja! Ne, to je bilo 
zato, da me prihranijo za križ.«
»Ko so šli ven, so naleteli na človeka iz Cirene, ki mu je 
bilo ime Simon. Prisilili so ga, da je nesel njegov križ« 
(Mt 27,32).
Ne pozabimo pri tej postaji vseh tistih, ki pomagajo dru-
gim, ne da bi bili prepoznani… tistih, ki sami sebe dajejo, 
da so bremena drugih lažja, tistih, ki brez plačila poma-
gajo revnim tudi na skrivno, in tistih, ki vidijo slabost ter 
zlomljenost drugega ter mu priskočijo na pomoč.
JEZUS, čeprav si Božji Sin, si na križevem potu sprejel 
človeško pomoč. Trmast sem in sam bi rad nosil svoj križ. 
In ko se tako ukvarjam s svojim, prezrem križe mnogih 
drugih, ki se ravno tako trudijo. Prezrem pa tudi tiste, ki 
so mi pripravljeni priskočiti na pomoč. In tako moj križ 
postaja še težji, njihov pa tudi. Čeprav ljudje potrebujemo 
drug drugega, kljub temu preveč mislimo le vsak nase. 
POMAGAJ MI VIDETI DLJE OD MOJEGA KRIŽA.

6. postaja VERONIKA PODA JEZUSU POTNI PRT
Sporočilo za nas: POZORNOST
»Dovolil sem, da so  me okronali s trnjevo krono. Dovolil 
sem, da so me zasmehovali in mi pljuvali v moje sveto 
obličje. Nato sem začutil, da mi nekdo briše obraz«.
»Resnično,  povem vam: Kar koli ste storili enemu od 
mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40).
Ne pozabimo pri tej postaji vseh, ki delajo v najtež-
jih oblikah dobrodelnosti. Tistih, ki pomagajo žrtvam 


