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KORAK NAPREJ 

 
Lahko bi rekli, da letošnji postni čas v okoliščinah, v katerih živimo ta 

trenutek zaradi epidemije, sploh ni potreben. Tako ali tako smo omejeni in se 

marsičemu odpovedujemo že od lanskega posta. Kaj si bomo torej nalagali še 

dodatne odpovedi? Več smo skupaj in kot družina lahko skupaj molimo. Seveda 

pa namen posta ni, da se vrtimo okrog sebe, se trpinčimo, se ukvarjamo s svojim 

telesom in štejemo molitvice. Post ni čas za akcijo, ampak čas za premislek in 

umiritev. Kam naj skrene naša ladja življenja in kaj je veter za naša jadra, za naš 

pogum, za naše veselje nad življenjem, za rast v ljubezni in razdajanju? Kaj je 

resničen korak naprej v smeri Očetove volje? Kaj se je skoraj posušilo v odnosu 

do bližnjih in Boga? In potem se iz molitve začnejo majhni koraki, počasno 

dviganje in napenjanje jader, da se kaj ne polomi. In tako vse bolj svobodno proti 

velikonočnemu jutru s svetlobo Vstalega v jadrih.  

Na potezi sem prav jaz, kot sin, starš, zakonec, 

župljan, sodelavec in na prvem mestu kot Božji otrok. Na 

potezi sem, da prisluhnem Bogu, stopim naproti sočloveku, 

da se poskušam vanj vživeti, mu pomagati, se z njim 

povezati. Na potezi sem, da opustim razvade, ki povzročajo 

trpljenje meni in okolici. Gotovo je ena izmed večjih razvad 

v naši deželi prevelika razširjenost alkohola, ki povzroča 

veliko trpljenja. Druga velika skupina je nevoščljivost, 

opravljanje, privoščljivost, napuh in požrešnost. In kot 

tretja zelo nevarna je tehnologija ekranov, ki se vrašča v 

nas in nam jemlje osredotočenost. Vredno je prepoznati v 

sebi te hude skušnjave.  

Izstopimo iz kroga samovšečnosti in kaj naredimo za skupno dobro. Pri 

tem ni strahu, da bomo izgubili svojo celovitost in posebnost. Za skupno dobro 

je dovolj že to, da nosimo masko, spoštujemo ukrepe in se cepimo. Predvsem pa, 

da ne kritiziramo in jamramo vse povprek, ampak iščemo rešitve in nove 

boljše poti. Papež Frančišek nas še posebej vabi, da iščemo skupne rešitve in 

nove boljše poti, ki kljub osebnim razlikam vodijo k edinosti.  
                                          Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas 

Nekaj poudarkov iz pastirskega pisma za postni čas 2021 
 

»Danes se veliko govori o zatonu krščanstva v Evropi. Nekateri to celo 

pozdravljajo. Zdi se, da ne vedo, da si s tem žagajo vejo, na kateri sedijo, da 

si s tem zasipavajo vodnjak, iz katerega so rodovi pred nami črpali vodo za 

razcvet evropske kulture, vodo, ki na koncu teče tudi v večno življenje. 

Jezusov evangelij je bil in ostaja kruh, ki ga Jezus daje za »življenje sveta«. 

Mi, ki nam je bila podarjena milost vere in to vemo, ji 

moramo ostati zvesti. Če nam dopovedujejo, da je krščanske 

Evrope konec, se spomnimo na apostola Petra, ki je na 

Jezusovo vprašanje, ali ga mislijo tudi apostoli zapustiti, 

odgovoril: »Gospod, h komu naj gremo? Ti imaš besede 

večnega življenja!« Resničnost teh besed se vedno znova 

potrjuje. Če zapustimo Jezusa in njegov evangelij, nimamo 

kam iti. Jezus nima zamenjave. Krščanske vrednote so 

potrebne tudi za dobro delovanje politične skupnosti. Letos 

obhajamo tridesetletnico razglasitve državne samostojnosti 

… Vsaka kriza je preizkušnja, v kateri se pokažejo dobre 

strani, razkrijejo pa tudi usodne pomanjkljivosti. Preizkušnja 

nam nastavi ogledalo, v katerem vidimo svoj pravi obraz. Imamo namreč dve 

možnosti. Prva je, da stopimo skupaj, si pomagamo. Druga, neprimerno slabša 

izbira pa je, da vsakdo misli samo na svoje koristi in izkorišča krizo za svojo 

uveljavitev. V krizi, ki jo prebolevamo, je veliko primerov nesebičnega 

žrtvovanja iz odgovornosti in ljubezni do bolnih in vseh, ki jih je epidemija 

prizadela. Tem gredo naše občudovanje, priznanje in zahvala. 

Skrb vzbujajoče stanje duha, ki ga mnogi ugotavljajo, nikakor ni brez 

povezave z razkristjanjevanjem, ki v Sloveniji načrtno poteka od 

komunistične revolucije naprej. Na mesto krščanskih vrednot stopata 

materialistično potrošništvo in ideologija, ki se ne meni za odgovornost do 

narodne in državne skupnosti in ne verjame v nobeno absolutno in trajno 

vrednoto. Tedaj preostane samo iskanje lastnega udobja in koristi. Miselnost 

materialističnega potrošništva imenuje papež Frančišek »kultura 

odmetavanja«. Najbolj surov primer odmetavanja sta splav in evtanazija. K 

njej spada tudi izključevanje. To nas postavlja pred velike odgovornosti. Časi 

bodo boljši, če bomo boljši mi in če se bomo mi bolj potrudili zanje v 

cerkvenih občestvih in v političnih skupnostih. Bog je naši odgovornosti 

zaupal prihodnost evangelija v domovini Sloveniji. Postni čas nas poziva k 

spreobrnjenju, k lastnemu vstajenju v novega človeka, vedno bolj 

požrtvovalnega in zavzetega za Božje kraljestvo med nami …« 



                         

FINAČNO POROČILO ZA LETO 2020: 

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

Vsi prihodki: Vse nabirke v cerkvi (v 2020  19 tednov ni bilo nobenih nabirk) 

posamezni darovi za župnijo, za Karitas, darovi vernikov … Skupaj: 3.378 €  

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

pisarne, nabava, redno vzdrževanje, delovanje Karitas:         

Skupaj: 4.798 €    Stanje blagajne dne 1. 1. 2021 je: 2.536 € 

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

za župnijo, kar presega finančno vrednotenje. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LETO SV. JOŽEFA 

Ob sredah, ki so posvečene posebej sv. Jožefu,   

se bom priporočali v mnogi potrebah:  
TI ZMOREŠ VSE: Slavni sveti Jožef, ženin 

Device Marije, pri srcu Jezusa Kristusa te 

prosimo, nakloni nam svoje očetovsko varstvo. 

Ti, ki spričo naših potreb zmoreš vse in ki znaš 

narediti mogoče tiste stvari, ki se nam zdijo 

nemogoče, ozri se s svojimi očetovskimi očmi na 

potrebe svojih otrok. V trpljenju in negotovosti, ki 

nas stiskata, se z zaupanjem obračamo nate. 

Prosimo te, bodi naš vodnik v odgovornih in 

zapletenih življenjskih okoliščinah, ki nam 

povzročajo nemir, in stori, da bo dober razplet v slavo Boga in v korist tvojih 

vdanih služabnikov.  

Sv. Frančišek Saleški 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*P O S T N A M O L I T E V * 

Sveta Marija, ti si naša vodnica, vodiš naše korake do 

Sina. Prižigaš luč, kjer je tema, daješ upanje, kjer je 

obup, objemaš zapuščene in obvežeš rane ranjenih. 

Kljub trpljenju si upala, kljub krhkosti si nosila, kljub 

koncu si verjela. Ostala si brez vsega, a vendar si 

neskončno ljubila. Naseli v nas mir, pomagaj nam v 

bolezni, pomagaj nam v praznini, z zdravilnim 

dotikom prebudi v nas vero. Amen. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

Postni čas preživimo skromno. Privarčevana 

sredstva in pozornost namenimo ljudem, ki nas 

potrebujejo. 

SEZNAM ČIŠČENJA IN KRAŠENJA CERKVE OD 13. 2. DO 26. 6. 2021 

13. in 20. februar Družina Volmajer – Časmlinar 

27. februar in 6. marec Družina Brus – Žumer 

13. in 20. marec Družina Pečovnik – Kovačkajša 

27. marec in 3. april Družina Gril – Odom 

10. in 17. april Družina Stajan – Lipnik 

24. in 30. april Družina Namestnik – Mihelič 

8. in 15. maj Družina Altenbaher – Helbin 

22. in 29. maj Družina Pavlič – Holcman 

5. in 12. junij Družina Kočunik – Betlehemer 

19. in 26. junij Družina Volmajer – Švorank 

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

 

VABILA: 

➢ Sv. maše se obhajajo redno, z upoštevanje razdalje, nošenjem mask in 

razkuževanjem rok. Pomnožimo molitev za vse najbolj preizkušene v 

epidemiji. 

➢ Pepelnica: 17. 2. – začetek postnega časa. Na prvo postno nedeljo, 21. 2., 

bo pri sv. maši obred pepeljenja. Pred vsako nedeljsko mašo v postu bomo 

molili križev pot. 

➢ Priložnost bo tudi za postno sv. spoved. Izkoristimo milostni postni čas, saj 

je odpuščanje grehov priložnost za novo življenje. 

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

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

➢ Tečaj priprave na zakon letos ne bo v okviru dekanije, ampak bo več 

možnosti na daljavo ali v živo: https://www.bazilika.info/?page_id=23 ali 

https://ignacijevdom.si/priprava-na-zakon ali https://iskreni.net  

➢ Izbira članov za župnijski pastoralni svet (ŽPS) bo v jeseni 2021 

➢ Verouk na daljavo: Obvestili bomo, kdaj se bo začel verouk v živo. Hvala 

staršem, da živite tudi vlogo veroučiteljev. Verska vsebina, ki daje smisel, je 

v tem času še bolj dobrodošla. 

➢ Župnije Kapla, Ožbalt, Brezno in Remšnik imajo skupno spletno stran: 

https://vecna-voda.si in www.facebook.com/VecnaVoda  – iskrena zahvala 

Mitji Garmutu za oblikovanje strani.  

 

»Velikost: »Mi lahko prosim poveste, kateri veliki človek je rojen v vaši vasi?« 

novinar vpraša kmeta. Ta mu odgovori: »Kolikor je meni znano, se pri nas vsi 

rodijo majhni« 
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