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Pepelnica 2022 
 

Nekaj poudarkov iz papeževega pisma za postni čas 2022 

»Postni čas nas kliče, naj svojo vero in upanje položimo v Gospoda, saj lahko 

samo s pogledom, uprtim v vstalega Jezusa Kristusa, moremo sprejeti 

apostolovo spodbudo: »Ne naveličajmo se, ko delamo dobro. Ne naveličajmo 

se moliti. Moliti moramo, ker potrebujemo Boga. Nevarna utvara je, da 

zadoščamo sami sebi. Če smo v pandemiji neposredno spoznali svojo osebno in 

družbeno krhkost, naj nam ta post omogoči, da bomo doživeli tolažbo vere v 

Boga, brez katere ne moremo imeti trdnosti. Ne naveličajmo se ruvati zla iz 

svojega življenja. Telesni post, h kateremu nas kliče post, naj okrepi našega duha 

za boj proti grehu. Ne naveličajmo se prositi za odpuščanje v zakramentu pokore 

in sprave, saj vemo, da se Bog nikoli ne naveliča odpuščati. Ne naveličajmo se 

boriti proti poželenju, proti tisti slabosti, ki sili k sebičnosti in k vsakemu zlu in 

je v stoletjih našla različne poti, po katerih je človeka pahnila v greh. Ena od teh 

poti je nevarnost zasvojenosti od digitalnih medijev, ki osiromaši človeške 

odnose. Post je ugoden čas, da se upremo tem pastem in namesto tega gojimo 

celovitejšo človeško komunikacijo, ki jo sestavljajo »resnična srečanja« iz oči v 

oči.  Ne naveličajmo se delati dobro v dejavni ljubezni do bližnjega. Delimo 

miloščino z veseljem. Izkoristimo postni čas, da bomo poskrbeli za tiste, ki so 

nam blizu, da se približamo tistim bratom in sestram, ki so ranjeni na poti 

življenja. Post je ugoden čas za iskanje in ne za izogibanje tistim, ki potrebujejo 

pomoč, da jih pokličemo, da obiskujemo tiste, ki trpijo v osamljenosti. Vzemimo 

si čas za ljubezen do najmanjših in nezaščitenih, do zapuščenih in prezrtih… 

Prosimo  Boga za potrpežljivo stanovitnost poljedelca, da se ne bomo utrudili 

pri delanju dobrega, korak za korakom. Kdor pade, naj stegne roko k Očetu, ki 

nas vedno dvigne. Post pripravlja tla, molitev namaka, ljubezen daje 

rodovitnost. V veri imamo zagotovilo, da če se ne utrudimo, bomo ob svojem 

času želi.« Blagoslovljen sveti postni čas! 

PRAH SI  in v prah (ne pepel) se povrneš. Nad to usodo človek nima moči. Lahko 

jo samo sprejme in se v ponižnosti klanja Božji prasili. Kajti Bog je naročil rasti 

mrtvi materiji. Oblekel je naše kosti z mesom, živčevjem, krvnim obtokom … 

Zapovedal je srčnim mišicam, naj bijejo brez presledka. Možganskim celicam je 

ukazal, naj spoznavajo in hranijo spomin. V človeka je položil svojega duha. Tako 

smo postali, kot duše prihodnega veka, nesmrtni, vendar moramo najprej umreti 

svojemu zemeljskemu telesu. V tej dialektiki je skrivnost našega bivanja. Živimo 

brez svoje zasluge;  nesmrtnost pa zahteva umrljivost lastnega telesa. Na tem 

svetu namreč še nismo poveličani,  smo le odkupljeni. Pripravljamo se, da bi 

odkorakali v svobodo svojega Gospoda. Do Njega pa ne pridemo po lahki poti, 

ne po bližnjici. Treba se je opasati z bolečinami sveta in Njemu verjeti in  verovati. 

Tudi za ceno lastnem smrti. Svet je hoja do vrat večnega Jeruzalema. Ne moremo 

prestopiti praga svetega mesta, ne da bi najprej otresli prah s svojih nog.   

(Peter Millonig) 

________________________________________________________________ 

»Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, 

poslanstvo.«  

Namen sinode je, da bi se še bolj zavedali svojega 

krstnega poslanstva, da dejavno sodelujemo  v 

življenju Cerkve, kajti vsi smo na istem čolnu. 

Pred Teboj smo Sveti Duh, ko smo zbrani v 

Tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v 

naših srcih; pokaži nam pot, po kateri naj gremo, 

in kako naj hodimo po njej. Šibki  smo in grešni; 

ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas 

nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša 

dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili 

večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od 

pravičnosti. Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v 

občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke. Amen. 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



                         

Medjugorje, 25. februar 2022: Dragi otroci! Z vami sem in molimo skupaj. 

Pomagajte mi z molitvijo, da satan ne bo prevladal. Njegova moč smrti, 

sovraštva in strahu je obiskala zemljo. Zato se, otročiči, vrnite k Bogu in molitvi, 

postu in odrekanju za vse tiste, ki so poteptani, siromašni in nimajo glasu v tem 

svetu brez Boga. Če se ne vrnete k Bogu in Njegovim zapovedim, nimate 

prihodnosti. Zato je mene poslal k vam, da vas vodim. 

_______________________________________________________________ 

POSTNA MOLITEV  

Dobri Oče! Vse nas vabiš k vztrajnosti v dobrem. 

Oblikuj nas, Gospod, in naj se ti pustimo oblikovati, 

da bo Tvoja ljubezen v nas. Da bomo znali opaziti 

stisko, pristopiti in deliti z ubogimi. Blagoslovi, 

Oče, naše poti in vse tiste, ki se trudijo za druge, jih 

razveseljujejo v težkih trenutkih. Vsem nam 

pomagaj, ko zaidemo na stranpoti neiskrenosti, 

brezbrižnosti in zasvojenosti . Vodi nas po poti dobrote, veselja in 

solidarnosti z bližjimi. Amen.  

_______________________________________________________________ 

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) 

_______________________________________________________________ 

 

ŽUPNIJA KAPLA 

_______________________________________________________________ 

 

Lepo ubrano zvonjenje zvonov je ponos vsake župnije  

V decembrski številki glasila smo že predstavili letošnji projekt 

ureditve zvonjenja na Kapli. Naj še enkrat spomnim, da je težava, ker 

dosedanje zvonjenje ni uglašeno. Poleg tega so zvonovi 

slabo regulirani in nabijajo (jočejo), kar povzroča še 

dodatno škodo na zvonovih. Premočno nihanje zvonov 

dela škodo tudi na samem zvoniku in tresljaji 

povzročajo škodo tudi na fasadi. Tudi člani ŽGS-ta se 

strinjajo, da je potrebno urediti zvonjenje, kot se 

spodobi. Zato smo se odločili za nujno nabavo nove avtomatike za zvonjenje, 

novih kembljev  in ureditev bitja ure in pritrkovanja. Obstoječi železni 

zvon bi se umaknil in se nabavil nov bronast zvon, težak 122 kg iz Žalca, in 

bi skupaj (še s starim navčkom 70 kg) uglašeno peli v mol akord motivu. 

Uredila bi se uglasitev zvonov, štiri nova kladiva za bitje ure in pritrkovanje 

(z več melodijami), in potrebna obnova jarmov.   

Posvetitev novega zvona, ki bo posvečen sv. Mariji, je predviden na 

lepo nedeljo, 28. 8. 2022, ob 10.30, ko obhajamo župnijski praznik. Na 

slovesnost, ki jo bo vodil g. nadškof Alojzij Cvikl, že sedaj lepo vabljeni.  

Ker so stroški visoki, prosimo za botre novemu zvonu oz. za darovalce. Naj 

bo projekt naložba vseh faranov tudi za prihodnje rodove. Na nekem zvonu je 

pisalo: »Umrle objokujem, žive razveseljujem, darovalce  zahvaljujem«. Zato 

že vnaprej zahvala in Bog povrni za vsakršen dar. Vsem, ki ste že in še boste 

darovali, se bomo posebej zahvalili.  
 

 »Pa se napoti romar v Ljubljano –  kje žalost, kje veselje. Komaj zazvoni iz 

daljave resnobno – veseli šentmiklavški zvon, se oči zasvetijo, se usta 

nasmehnejo. Utrujenost mine, bridkost je za gorami, korak je lehak in 

poskočen.« I. Cankar, Kurent 

 

 



                         

SEZNAM ČIŠČENJA in  KRAŠENJA CERKVE NA KAPLI 

Od 12. 3. do 3. 9. 2022 

12. in 19. marec 2022 Družina Volmajer – Časmlinar 

26. marec in 2. april 2022 Družina Brus – Žumer 

9. in 16. april 2022 Družina Pečovnik – Kovačkajša 

23. in 30. april 2022 Družina Gril – Odom 

7. in 14. maj 2022 Družina Altenbaher – Helbin 

21. in 28. maj Družina Garmut – Doršenk 

4. in 11. junij 2022 Družina Pavlič – Holcman 

18. in 25. junij Družina Kočunik – Betlehemer 

2. in 9. julij Družina Volmajer – Švorank 

16. in 23 julij Družina Garmut - Beber 

30. julij in 6. avgust Družina Kašman - Kure 

13. in 20. avgust Družina Helbl – Štefan 

27. avgust in 3. september Družina Verčko – Cepec 

 

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

_______________________________________________________________ 

 

ŽUPNIJA OŽBALT 
_______________________________________________________________ 

 
V letu 2021 smo v župniji  uspešno uredili več projektov. Uredili smo novo 

avtomatika za zvonjenje, obnovili streho na župnijski cerkvi in sanirali 

škarpo. Stroški za streho sedaj vsi pokriti, saj je občina Podvelka odobrila v 

okviru proračuna 2022 dodatna sredstva v višini 5000 evrov. Skupaj z darovi 

letošnje trikraljevske akcije  je tako streha pokrita. Zahvala vsem kolednikom za 

sodelovanje, župljanom pa za gostoljubnost in dar. Predvsem pa zahvala občini 

Podvelka za vso pomoč, brez katere nam ne bi uspelo ohranjati naš 

najpomembnejši kulturni spomenik v kraju. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

VABILA ZA ŽUPNIJI KAPLA IN OŽBALT 

_______________________________________________________________ 

 

➢ Sv. maše se obhajajo redno in ni več potreben PCT pogoj. Povabljeni 

tudi čez teden. 

➢ Pepelnica: 2. 3. – začetek postnega časa; na Kapli bo dekanijska 

duhovniška rekolekcija; Pred vsako nedeljsko mašo v postu bomo molili 

križev pot. 

➢ Postno srečanje staršev prvoobhajancev bo v soboto, 5. 3., v Breznu po 

maši, ki je ob 18.uri. Na Kapli bo srečanje staršev prvoobhajancev v 

nedeljo, 6. 3. 2022 po sveti maši.  

➢ Na prvo postno nedeljo, 6. 3., bo pri sv. maši obred pepeljenja.  

➢ V torek, 8. 3., po maši, ki je ob 17. uri, bo srečanje članov ŽGS V 

Ožbaltu.  

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

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

oznanjenje). 

➢ Na tretjo postno nedeljo, 20. 3., bo pri maši imela ga. Marjeta Verdinek  

pričevanje svoje izkušnje minljivosti, ki nas uči živeti. 

➢ Priložnost za postno sv. spoved  na tiho nedeljo, 3. 4. Izkoristimo 

milostni čas, saj je odpuščanje grehov priložnost za novo življenje. 

➢ Pari vabljeni na tečaj priprave na zakon. Več na: 

https://www.iskreni.net/priprave-na-zakon-2022-na-dlani/  

➢ Zbiramo prijave za velikonočno romanje v Medjugorje, od 19. do 22. 

aprila 2022. Vabljeni. 

➢ Misijon na radio Ognjišču potekal od 3. do 9. aprila. 2022.  

➢ Več na: https://vecna-voda.si in www.facebook.com/VecnaVoda 
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