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Nov čas 
V tem jesenskem času z negotovostjo spremljamo porast obolelih in upoštevamo 

vse sprejete ukrepe. Spet smo v času krize, ki nas bo prav gotovo spremenila – 

ali na slabše ali na boljše. To je odvisno od nas. Vsako odrekanje in kriza sta 

lahko tudi priložnost za blagoslov, ker gledamo z vero. Ob tem ne spreglejmo, 

da so nevarni »virusi« tudi nevera, egoizem, zaprtost vase, neodpuščanje … Ker 

so cerkve žal spet zaprte, so slovenski škofje spodbudili, da naj verniki 

nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, 

prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV ali spletu, s 

prejemom duhovnega obhajila ter s prejemom svetega obhajila izven maše v 

domači župniji. K obhajilu je mogoče pristopiti v cerkvi na Kapli vsako nedeljo 

ob 11.30. 

Ni treba poskrbeti samo za telesno zdravje, ampak tudi za duševno in duhovno. 

Ko je bilo nekoč nemogoče priti s hribov do cerkve ali v času bolezni, se je doma 

molilo tako (starejši morda poznate to molitev): 

Stopi, ljubi angel varuh v cerkvi ti na prostor moj. 

Bodi tam pri sveti maši, v duhu združen bom s teboj. 

Pri darovanju ti položi na pateno še moj dar:  

moje križe, moje delo večnemu ponudi v dar. 

Pri povzdigovanju moli v sveti hostiji Boga: 

prosi, naj še mene skrije v rano svojega Srca. 

Dušam v vicah, mojim dragim nesi sveto Rešnjo Kri, 

grešnike, umirajoče z njo pokropi, greh izmij. 

Ko se mašnik bo obhajal, tudi meni angel moj, 

sveto Hostijo prinesi, moli Jezusa z menoj. 

Prosi, da ves svet deležen svete maše bo sadov, 

meni pa na dom prinesi svete maše blagoslov. 

Tako smo tudi v tem času v duhu povezani z mašnim oltarjem domače 

cerkve, kjer se vse svete maše darujejo po prejetih namenih zasebno. Sedaj še 

bolj dojemamo dragocenost božje hiše, Najsvetejšega in smo hvaležni za vse 

lepo, kar se med nami in z Bogom stke za temi zidovi. Zvon nas iz dneva v dan 

vabi k molitvi, nas opominja, da nismo sami in da bo počasi prešlo tudi to obdobje. 

In spet bodo zadonele orgle, slišala se bo pesem, spet bomo ob vstopu v cerkev 

naredili križ z blagoslovljeno vodo in spet si bomo segli v roke.  

Naj nas spodbuja tudi Marijino sporočilo iz Medjugorja (25. 10.):  

»V tem času vas kličem, da se vrnite k Bogu in molitvi. Kličite na pomoč vse 

svetnike, da vam bodo oni v zgled in pomoč. Hudič je močan in se bori, da pritegne 

k sebi čimveč src. Želi vojno in sovraštvo. Zato sem tako dolgo z vami, da vas 

vodim po poti rešitve, k Njemu. ki je pot, resnica in življenje. Vrnite se, otročiči, 

k ljubezni do Boga in On vam bo vaša moč in zatočišče.  

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

Ob prazniku vseh svetnikov 
 

To so dnevi, ko se spominjamo 

naših pokojnih. Tistih, ki smo 

jih imeli radi in jih ni več med 

nami.  

Vedno, ko se spomnimo nanje, 

nam v srcu vzbudi otožnost. A 

kristjani nismo žalostni zaradi 

njih. Vsaj ne želimo biti. 

Verjamemo namreč, da so v večnem veselju, odrešeni vsega trpljenja in 

bolečin. Vstajenje in večno življenje sta srčika krščanskega oznanila. Vsi 

svetniki in verni rajni so zato naš opomin. Opomin k čuječnosti in razmisleku 

o življenju, kaj je smiselno, vredno in pomembno. Ne vemo ne dneva, ne ure, 

kdaj pride klic v večnost. Sveče in urejeni grobovi so znak upanja. Nekoč se 

spet snidemo, mama, oče, prijatelj. Kdo, če ne kristjan, lahko sprejme smrt kot 

enega najpomembnejših trenutkov svojega življenja? Kdo, če ne Jezus, nas 

lahko pri tem spremlja?  
 

»Obrisal bo solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in 

bolečine ne bo več …« (knjiga Razodetja) 

 

Rožni venec … Življenje ni le mirno pohajkovanje, je tudi kup obveznosti, je 

tudi vihar nepredvidljivosti. Da bi se tudi v nemirnih časih počutili varne, 

potrebujemo zanesljivo in trdno oporo od zgoraj. Pravzaprav si tega vsi želimo 

… ne glede na starost, spol, poklic, družbeni status, versko pripadnost … 

Rožni venec osvetljuje Jezusovo življenje in nam ponuja, da vanj projiciramo 

svoje življenje. Da bi se znali, kot Marija, prepustiti velikemu odrešenjskemu 

dogajanju.                                                                                          Romano Guardini 



                         

Ostanimo povezani z molitvijo  
 

Nov župnijski list, katerega srčno upamo radi prebirate, je vez, ki nas 

povezuje, nas seznanja z dogodki v naši cerkvi, nas hrabri in bogati, nam daje 

upanje. Vsak izmed nas doživlja drugače ta čas težke preizkušnje, ki nam 

zapira mnoga vrata, tudi vrata cerkve. Zaprla so se tudi vrata veroučnih 

učilnic ... Omejuje nas na mnoge načine in v meni vzbuja različna vprašanja, 

na katera le v veri lahko najdem odgovore. Kot katehistinja si močno želim, 

da se naše duhovne in fizične vezi ne bi pretrgale, da bi z vsakodnevno lepo 

mislijo drug na drugega in molitvijo drug za drugega ostali povezani. Da bi 

si starši kljub vsem obveznostim, ki jih nalaga življenje, vzeli čas za skupno 

molitev z otroki, za versko poglabljanje Resnic in Božjih zapovedi. Naj 

postane vsak dom »mala Cerkev«, kot je bil nekoč, v časih naših staršev, 

prastaršev ...                                                                                Marija Kašman 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
»Resnično velika dela so dela ljubezni, to so služenje in molitve, reševanje duš 

izpod oblasti zla, uničevanje prekletstev in črne magije. Ta dela prinašajo svetu 

odrešenje in resnično bogastvo življenju slehernega, ki jih bo opravljal. 

Bogastvo prihaja v Gospodu in Njegovi milosti, ki se razliva čez vse kar jo 

sprejema.«                                                                                      P. Silvo Šinkovec 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
TUKAJ SEM, POŠLJI MENE (Iz 6,8)  

Vesoljna Cerkev vsako leto tretjo nedeljo v mesecu oktobru obuja zavest svojega 

misijonskega poslanstva, ki izvira iz njenega najbolj notranjega bistva. Položaji 

mnogih naših bratov in sester, ki pripadajo mladim Cerkvam po svetu, so težki, 

včasih tudi tragični. Mnoge tare revščina, ni osnovnih sredstev za uresničevanje 

temeljnih dejavnosti, ki bi služile oznanilu evangelija, katehezi in liturgiji. 

Cerkev skrbi tudi za šolstvo, zdravstvo in, 

kolikor mogoče, lajša trpljenje ubogih. 

Odgovorni smo za prihodnost Cerkve, za 

prihodnost vseh skupnosti naših bratov in sester 

po svetu … Naša odgovornost izhaja iz krsta, ki 

smo ga prejeli. Naj misijonska nedelja globoko v 

nas prebudi misel na naše in na vse, ki se brez 

preračunavanja dajejo Kristusu. Ostanimo jim zvesti v molitvi in prizadevanju, 

da bi tudi v okolju, v katerem živimo, naše ravnanje pričevalo o Kristusu in da 

bi naše besede prinašale luč odrešenja. Bog nas potrebuje, kot je potreboval 

preroka Izaija … saj se nam razodeva kot nekdo, ki je v stiski: »Koga naj 

pošljem?« Te iste besede šepeče tudi v globinah našega srca.                                                                              
                                                                           P. Martin Kmetec, misijonar v Istanbulu  

➢ Na praznik vseh svetih, 1. 11. letos na pokopališču ne bo skupnih molitev 

za rajne. Grobove bom kot župnik blagoslovil. Povabljeni pa, da kot 

družine s hvaležnostjo molimo za rajne sorodnike, posebej pa za tiste, ki 

so se poslovili v času od lanskega 1. novembra. To so: Marija Hartman, 

Alojz Grubelnik, Frančišek Štelcer, Maks Kašman, Anton Volmajer, 

Lucija Krajnc, Antonija Viltužnik in Miroslav Volmajer. Gospod, daj 

vsem rajnim večni mir in pokoj. 

➢ Ob godu sv. Huberta, ki goduje 3. novembra, čestitamo vsem lovcem za 

praznik in želimo božjega blagoslova. Žal tradicionalna sv. maša za žive 

in rajne lovce letos ne bo mogoča. 

➢ Zahvalna nedelja – 8. 11. Nikoli ne bomo prav 

doumeli življenja, kaj šele Boga, če se ne bomo znali 

zahvaljevati za sadove, ki jih prejemamo na vsakem 

koraku našega življenja. Zahvala je korenina, iz katere 

raste pravo Življenje. V resnični in v globoki veri 

izrečeni besedici »hvala« je kal za dosego polnosti 

Življenja. Naj bo zahvalna nedelja priložnost za 

zahvalo za vse,  kar sem in imam, in da neham žalovati zaradi tistega, česar 

nimam.   

➢ Zahvalno srečanje zakonskih jubilantov letos ne bo mogoče. Župnija 

čestita vsem zakoncem jubilantom in jim želi božjega 

blagoslova ter zvestobe še vnaprej. Hvala za vaše pričevanje 

o pomenu sv. zakona.  

➢ Verouk na daljavo: Hvala staršem, da otrokom pomagate skrbno reševati 

veroučne lekcije, ki so prav gotovo duhovna spodbuda tudi za odrasle. 

➢ Teden Karitas bo od 23. do 29.11.2020. Nadškofijska Karitas Maribor 

letos praznuje 30. obletnico. Organiziran Karitas je klic, da si vsi 

prizadevamo za dobrodelnost. Tudi letos se bo po televiziji prenašal 

dobrodelni koncert KLIC DOBROTE iz Celja, ki bo v sredo 25. 11. 2020, 

ko goduje tudi naša farna zavetnica sv. Katarina. 

➢ Nedeljsko sv. mašo ob 10.30 lahko spremljate tudi preko facebooka župnije 

Kapla: https://www.facebook.com/zupnijaKaplaNaKozjaku/  

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

Pet otrok. Soseda pohvali mamo štirih otrok, kako so lepi in ji čestita, da jih ima 

toliko. Mama doda, da petega še pričakuje. Radovedna soseda vpraša: »Kdaj pa?« – 

»Prav kmalu, poslala sem ga v trgovino.« 

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