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Nekaj poudarkov iz pastirskega pisma za postni čas 2020 
 

 Pastirsko pismo slovenskih škofov z naslovom »Kristjan je odgovoren 

državljan« tokrat pred postnim časom opominja na odgovornost do domovine 

in države, predvsem o dolžnosti domoljubja. Nekaj poudarkov:  
»Najprej smo odgovorni sami zase: za svoje življenje, zdravje in vsestransko 

izpopolnjevanje. Odgovorni smo za delo, ki ga opravljamo, in za osebno rast v 

krepostih, vrlinah in ne nazadnje tudi v veri. Zatem smo odgovorni za svoje 

bližnje: starši za otroke in otroci za ostarele in onemogle starše, za sorodnike, 

sosede in prijatelje, za to, da imamo z drugimi poštene in lepe odnose. Odgovorni 

smo za svojo župnijo in za njeno prihodnost, za krajevno skupnost in ne nazadnje 

za podjetje ali ustanovo, v kateri delamo. Premalo pa se zavedamo še tretje ravni 

odgovornosti, odgovornosti za celotno družbo in za 

razmere v državi, katere državljani smo … Odgovornost 

za skupno dobro je del našega domoljubja. Z izrazom 

domoljubje označujemo dejavno ljubezen do domovine. 

To ni samo čustvena navezanost na našo preteklost in 

njena izročila. Sicer je lepo, če radi prepevamo narodne 

pesmi, obiskujemo lepote naše dežele in se ponosno 

trkamo na prsi zaradi vsega, s čimer se kot državljani 

Slovenije lahko pohvalimo … Domoljubje ni nič drugega kakor povsem 

upravičena in potrebna narodna zavest, ko vemo, kdo smo, od kod prihajamo in 

kaj moramo tudi v prihodnosti biti in ostati. Zrel človek se veseli svojega 

življenja, je ponosen in vzravnan, sebe sprejema in pričakuje, da ga sprejemajo 

in spoštujejo drugi. K tej spoštovanja vredni vrednoti spada tudi njegova vera 

… Pravo domoljubje je nujno potrebno za naš obstoj. Obstali bomo, če bomo še 

naprej spoštovali in uresničevali vse tiste vrednote, ki so jih spoštovali naši 

predniki, in s tem najbolj prepričljivo dokazali, da to ohranja narod pri 

življenju«.     

Želim blagoslovljen sveti postni čas! 

NE POSTANI SUŽENJ 
 

Če je tvoje srce napolnjeno s stvarmi, ki so te zasužnjile, izgubljaš veliko 

življenjskega veselja. Postaneš lahko suženj denarja ali televizije. Lahko te 

zasužnjijo jed, pijača ali cigarete. Troši svoj denar, da boš živel in pustil živeti, 

toda naj te ne zadušijo te strasti. Uporabljaj svoj avto, televizijo, računalnik 

– toda tako, da drugi ob tebi ne trpijo. Drži se meja pri jedi, pitju in kajenju. 

Naj tvoj trebuh ne postane tvoj bog. Celo tvoj hobi lahko postane tiran, ki v 

tvojem življenju ne pusti prostora za druge. Kje se čutiš vezanega? Osvobodi 

se! Po: P. Bosmans, Živi vsak 

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

 Ob svetovnem dnevu bolnikov (11. 2.): Zdrav duh v zdravem telesu  

Zdravje ni samoumevno, čeprav se mnogokrat vedemo, kakor da je. 

Delamo preveč, slabo se prehranjujemo, krademo si počitek in se ne 

razgibavamo. Polni smo skrbi, kaj bo prinesel jutrišnji dan in negotovi smo 

nad usodo sveta. Radi bi vse obvladovali, a pogosto je ravno obrnjeno: vse 

obvladuje nas. Na Boga se obračamo, ko nam prede trda in nas je zadelo 

trpljenje. V dobrih časih ga odrivamo, saj se obnašamo, kakor da smo sami 

sebi »bog«. Počelo vsega koristnega je zdravo telo. Ko nastopi bolezen, se 

zatečemo v objem zdravstva, farmacije, kirurgije. Premalo se zavedamo, da se 

pokaže bolezen na telesu zaradi prizadete duše. Potrta duša in zamračen duh, 

ki ne poznata Boga, sta zanesljiva znanilca telesnih okvar. Če sta duh in duša 

v razsulu, ne more preprečiti bolezni niti skrb za zdravo telo, saj je na začetku 

slehernega telesnega zdravja dobro duhovno počutje. Zdrav duh ohranja 

zdravo telo … obrnjeno ne velja. Vendar ni res, da sta v nezdravem telesu duh 

in duša prizadeta sama po sebi. Mnogo jih je, ki trpijo zaradi bolezni, a so 

vedrega srca in svetniško poduhovljeni. Čvrsto hodijo za Jezusom z vsemi 

svojimi telesnimi hibami, ker so vzvišeni po duhu. Zdravi, da pokajo po šivih, 

čeprav hromi. Ko v njih prebiva Gospod, jih namreč ne more zadržati nobena 

telesna beda. Peter Millonig, Zasidran v veri  
 

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

Zmagovalka Eme Ana Soklič: Samo Jezus nas vodi skozi življenjske poti 

»Ne vem, kaj bodo rekli ljudje. Ampak vedno 

pravim: samo Jezus Kristus je ta, ki nas 

vodi skozi življenjske poti. Nihče se ne sme 

nikoli bati, da ni luči na koncu predora, ker 

je,« so bile prve besede Ane Soklič po zmagi, 

ki jo je na Emi 2020 dosegla s pesmijo Voda.  
 



                         

VERSKA STATISTIKA NAŠE ŽUPNIJE ZA LETO 2019 

KRŠČENIH je bilo sedem otrok (štiri deklice in trije dečki). Od tega sta dva iz 

zakonske skupnosti. Novi mladi kristjani so: Zala Voh, Emanuel Vito Uazeuva, 

Gal Kašman, Alex Majster, Mia Hartman, Neža Brbre in Taja Črešnik. Veselimo 

se vsakega izmed njih! 

POROKE: V  župniji so se poročili trije pari: Petra Kojzek in Irenej Hartman; 

Suzana Jeseničnik in Primož Pintar; Adrijana Ivančič in Slavko Altenbaher.  

Novoporočencem čestitamo in želimo božjega blagoslova. 

POGREBI: V minulem letu smo se poslovili od 9 župljanov. K Očetu po večno 

plačilo so odšli: Franc Pečonik, Alojzija Pušnik, Alojz Hartman, Maks Kojzek, 

Frančiška Gril, Ivan Kašman, Marija Hartman, Ivan Grubelnik in Frančišek 

Štelcer. V Mariboru je bilo slovo tudi od Ivana Mernharda. Povprečna starost 

umrlih je bila 79,5 let.  Letos smo se že poslovili od Maksa Kašmana in Antona 

Volmajerja (bila sta najstarejša župljana). 

V letu 2019 je k prvemu sv. obhajilu pristopilo 15 otrok in pri sv. birmi je bilo 

potrjenih 9 mladih kristjanov.  

BOLNIŠKO MAZILJENJE smo nekaterim podelili na domu, največ pa jih je 

ta zakrament prejelo na vsakoletnem srečanju bolnikov in invalidov. Bolnim 

pozorno omogočimo zakrament bolniškega maziljenja, ker je namenjen bolnim 

in ne umirajočim, kot se je včasih to razumelo. Spoved, obhajilo in bolniško 

maziljenje niso znanilci smrti, ampak božja pomoč za vdano življenje z boleznijo. 

VERSKI TISK: Preko župnijskega urada je bilo 9 naročnikov Družine, 41 

naročnikov Ognjišča ter 1 naročnik Nedelje. Ostanimo zvesti duhovnemu tisku. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FINAČNO POROČILO ZA LETO 2019: 

Stanje blagajne dne 1. 1. 2019 je: 3.806 € 

Vsi prihodki: Vse nabirke v cerkvi (tudi tiste, ki se oddajo na škofijo), 

posamezni darovi za župnijo,  za Karitas, darovi vernikov … skupaj: 6.230 € 

Vsi odhodki: Tiskovine, zavarovanje stavb, redni stroški (elektrika ...), stroški 

pisarne, nabava, redno vzdrževanje, delovanje Karitas: Skupaj: 6.080 €     

Stanje blagajne dne 1. 1. 2020 je: 3.956 € 

Zahvala vsem za darove in vsem, ki ste s prostovoljnim delom marsikaj naredili 

za župnijo, kar presega finančno vrednotenje. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dekanijska ministrantska olimpijada je bila uspešno izpeljana 26. 

2. 2020 na Muti. Ministranti iz devetih  župnij so v kvizu spoznavali 

bl. Chiaro Luče in se pomerili v igrah. Čestitamo ministrantom iz 

Kaple, ki so dosegli 2. mesto. Ministrantom se zahvaljujemo in 

želimo, da bi še naprej radi služili Bogu pri oltarju. 

 

 

SEZNAM ČIŠČENJA IN KRAŠENJA CERKVE OD 14. 3. DO 22. 8. 2020 
14. in 21. marec  Družina Altenbaher – Helbin 
28. marec in 4. april  Družina Pavlič – Holcman 
11. in 18. april Družina Kočunik – Betlehemer 
25. april in 2. maj Družina Volmajer – Švorank 
9.  in 16. maj Družina Garmut  - Beber 
23. in 30. maj Družina Kašman – Kure 
6.  in 13. junij Družina Helbl – Štefan 
20. in 27. junij Družina Verčko – Cepec 
4. in 11. julij Družina Pušnik – Zg. Polič 
18. in 25. julij Družina Kašman Tončka 
1. in 8. avgust Družina Gošnak – Žajdl 
14. in 22. avgust Družina Ferk – Pirpam 

Bog povrni za skrbno urejanje našega svetišča in župnišča. Hvala! 
 

 

VABILA: 

➢ Pepelnica: 26. 2. – začetek postnega časa;  Na prvo postno nedeljo, 1. 3., 

bo pri maši obred pepeljenja. Pred vsako nedeljsko mašo v postu (20 min 

prej) povabljeni k molitvi križevega pota. 

➢ 4. marca bo na Kapli bo dekanijska rekolekcija; sv. maša bo ob 9.30. 

➢ Od 6. do 8. 3. bo na Remšniku duhovni vikend za mlade po birmi in 

animatorje. Vodila ga bo s. Zdenka Prevolšek. Radi molimo za mlade. 

➢ 15. marca bo z nami pri maši stalni diakon g. Sašo Popijal, ki bo predstavil 

poslanstvo in službo diakona. 

➢ V tednu družine (19.–25. marec) bomo posebej molili za naše družine, 

za naše očete (sv. Jožef je zavetnik očetov) in matere.  

➢ Praznovanje materinskega dne v sodelovanju z osnovno šolo bo že v 

četrtek, 19. marca, ob 12. uri bo sv. maša, ob 13. uri pa program v šoli. 

➢ Na četrto postno nedeljo (22. 3.) bo pri sv. maši izbira članov za 

župnijski pastoralni svet (ŽPS) za mandatno obdobje 2020–2025. 

Župnijski pastoralni svet je posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, 

načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela. Predstavlja in 

izraža tudi edinost karizem, služb in stanov v župniji. 
➢ Priložnost za postno spoved bo na tiho nedeljo, 29. 3., ob 10. uri (pol ure 

pred sv. mašo). Z nami bo g. Marko Drevenšek, župnik iz Mute (dekanijski 

duhovniki se bomo po župnijah menjali). Izkoristimo milostni postni čas. 

➢ Velikonočno romanje na Češko od 16. do 18. aprila 2020 
 

Zakaj si se znašel v zaporu? Vpraša stari zapornik novega. »Zaradi genske okvare.« 

»Kako to misliš?« »Imam predolge prste in prekratke noge.« 

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