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Ž  U  P  N  I  J  S  K  O    G  L  A  S  I  L  O 
Župniji Kapla in Ožbalt 

 

 

 

Pepelnica 2023 

 

Spreobrnimo se! 

Postni čas je s svojo simboliko trpljenja navidezno nasprotje predbožične 

svetlobe, lepega in pričakovanja Jezusovega rojstva. Bog se v jaslicah rodi 

iz žene in kot človek vstopa v svet. A ravno postni čas doseže globino 

našega verovanja. Božji Sin se nam v vseh razsežnostih približa: v 

trpljenju, bolečini in odpovedi, z zaupanjem v Očeta in končno zmago nad 

smrtjo. Jezus nam pokaže, da z odločitvijo za dobra dela, odpoved in 

molitev lahko premagujemo temo in praznino, ki se kažeta tudi v 

današnjem svetu. 

  Nespoštovanje svetosti življenja jemlje življenja ter rani v vojnah in 

nasilju in v izkoriščanju. Bogata družba se z evtanazijo vse bolj otepa 

starejših in jih opredeljuje predvsem kot strošek in breme. Razviti svet se 

brani otrok, ker so napor, in jih odpravlja. Enako hudo je zanemarjanje 

otrok. Brezbrižnost nam zoži pogled samo na naš lastni vrtiček. Vse ostalo 

nas ne zanima in ni naša stvar. Jezus nam večkrat pove, da ni pomembno 

samo, kaj smo naredili, ampak tudi, kaj smo opustili. Zanikanje Božjega 

in napuh nas prepričujeta, da Boga ne rabimo, saj vse zmoremo sami, s 

pomočjo znanosti, tehnike in splošne blaginje. Samovšečnost je dobila 

širne razsežnosti z digitalno preobrazbo, ki nas vrti okrog lastne osi in 

samoreklame. Pohlep nas žene k veliko večjemu kopičenju dobrin, kot jih 

potrebujemo za varnost... 

Vse te pasti so vsak dan pred nami. Post nam ponuja priložnost, da 

spregledamo ter naredimo korak naprej od telesnega k svoji duši, od 

sebičnosti k dobroti, od zmede do poti k sočloveku, od neznanja k znanju 

in od napuha ter samovšečnosti k ponižnosti. Dejavna ljubezen do 

bližnjega je predpogoj za človečnost. Brez daru za druge, brez sočutja, 

ostajamo talci nagonov, lupina brez vsebine, ulična svetilka brez luči. Kaj 

konkretno naj storimo, je preprosto zapisano v telesnih in duhovnih delih 

usmiljenja. Zaključek je preprost, zate in zame. Za nami lahko ostanejo 

samo dobra dela ali pa ruševine. Slišali smo: »POMNI, ČLOVEK, DA SI 

PRAH IN DA SE V PRAH POVRNEŠ.« Smo umrljiva bitja iz prahu 

zemlje, a vendarle z dušo. Zato je vsaka minuta prihodnosti dragocena, da 

v njej naredimo nekaj dobrega za bližnjega in to bogastvo ponesemo v 

večnost. (Peter Tomažič) 

__________________________________________________________ 
 

BESEDA ZDRAVI  

Letošnji post so na slovenski Karitas naslovili z geslom 

»Beseda zdravi«. Izpostavljajo pomen  besede v našem 

življenju. Besede nas lahko ranijo, ponižajo, zavedejo in 

na drugi strani ozdravijo. Pozitivne besede so hrana za 

našo dušo in srce. To so besede zahvale, pohvale, 

sprejetosti, naklonjenosti, upoštevanja, opravičila, pa tudi 

molitve. Zato bomo v tem postnem času, pozorni na vse 

te besede, saj zdravijo naše duše in nas utrjujejo v dobrih 

navad in delih. Karitas vabi tudi akciji 40 dni brez alkohola v znamenje 

solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni. Naj bo 

blagoslovljen sveti postni čas! 

__________________________________________________________ 
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 

------------------------------------------------------------------------- 
Dekanijska ministrantska olimpijada je bila uspešno 

izpeljana 21. 1. 2023 na Kapli . Ministranti iz sedmih 

župnij so v kvizu spoznaval bl. Alojzija Grozdeta in se 

pomerili v igrah na snegu. Čestitamo ministrantom iz 

Kaple, ki so dosegli 1. mesto. Ministrantom in njihovim 

družinam se zahvaljujemo za zvestobo pri ministriranju in 

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

__________________________________________________________ 

 
STOPIMO V POST(Papež Frančišek) 
Posti se besed, ki ranijo; govori le prijazne beside. 

Posti se od žalosti; bodi napolnjen s hvaležnostjo. 
Posti se od jeze; bodi napolnjen s potrpežljivostjo. 

Posti se od pesimizma; bodi napolnjen z upanjem. 

Posti se od skrbi; zaupaj v Boga 
Posti se od pritoževanja; premišljuj o preprostosti. 

Posti se od pritiskov; zaupaj v molitev. 
Posti se od grenkobe, napolni srce s srečo. 

Posti se od sebičnosti; bodi sočuten. 
Posti se od zamer; trudi se za spravo. 

Posti se od besed; bodi tiho in poslušaj 

__________________________________________________________ 
Resničnost je lepša- izklopi se vsak dan za eno uro 
Cilj akcije je, da bi vsak dan v postu za eno uro odložil pametni telefonu in ta čas 

porabil za »resnične stvari«. Pobudniki akcije predlagajo, da ta ura odpovedi poteka 
med 19.00 in 20.00, ko je statistično na spletu največ uporabnikov. K akciji smo 

prvotno vabili mlade, sedaj pa jo širimo med vse uporabnike mobilnih telefonov. Tu 
je nekaj predlogov: S prijatelji sanjarim in se šalim; pridružim se »klapi« na igrišču; 
začnem pisati svoj dnevnik; izdelujem dekoracijo za svojo sobo; grem na sprehod brez 
telefona; preberem knjigo, ki jo do sedaj nisem imel časa; delček časa posvetim mojemu 
odnosu z  Bogom; z družinskimi člani igram družabne igre. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Medjugorje, 25. januar 2023: Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi se 
vrnili k osebni molitvi. Otročiči, ne pozabite, da je satan močan in da želi k 
sebi pritegniti čim več duš. Zato bodite budni v molitvi in odločni v dobrem. Z 
vami sem in vse vas blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom.  

__________________________________________________________ 

POSTNA MOLITEV:  

Gospod, moj Bog, odpri mi ušesa za tvojo besedo. Tvoja 

beseda naj preoblikuje moje misli, da bom spoznal svoje 

dostojanstvo in ga priznal drugim. Utelesi naj se v mojih 

dejanjih in usmeri moj korak k človeku ob meni. Odmeva 

naj v mojih besedah in ozdravi naše odnose. Še posebej 

naj ozdravi naše bolečine, ki jih povzroča zasvojenost. 

Gospod, Tebi je to mogoče – pomagaj mi, da bom sprejel 

tvojo ljubezen in Te prepoznal v svojih bližnjih. Amen. 

__________________________________________________________ 
Fatimska pastirčka sv. Jacinta in Frančišek 

Marto, ki godujeta 20. februarja,  sta 

najmlajša svetnika nemučenca v zgodovini 

Cerkve. Papež Frančišek ju je (13. maja 

2017) ob 100-letnici Marijinih prikazovanj v 

Fatimi na Portugalskem razglasil za svetnika, 

a ne zaradi teh prikazovanj, ampak zato ker sta po teh navodilih živela. Na 

dan prvega prikazanja je bil Frančišek star devet, Jacinta pa sedem. Nobeden 

še ni hodil v šolo, zato sta bila nepismena. Z Gospo se je pogovarjala Lucija, 

Jacinta je vse videla in slišala, Frančišek pa je videl samo podobo in 

premikanje ustnic. Marija se jim je prikazala na kraju, kjer danes stoji 

fatimska bazilika. Povabila jih je k molitvi rožnega venca. Otrokom se je 

prikazala šestkrat, nazadnje 13. oktobra 191, ko se je zgodil sončni čudež, ko 

se je sonce začelo vrteti na nebu. Frančišek je zaradi gripe umrl 1918, Jacinta 

pa zaradi tuberkuloze  20. februarja  1920, oba stara šele10 let. Marija je 

otrokom razkrila tri skrivnosti: vizijo pekla, napoved druge svetovne vojne 

in spreobrnitev Rusije (ter napad na papeža). 

__________________________________________________________ 
  



                         
SEZNAM ČIŠČENJA in  KRAŠENJA CERKVE na KAPLI 

od 25. 2. do  19. 8. 2023 

 

25. februar in 4. marec Družina Pušnik – Zg. Polič 

11. marec in 18. marec Družina Brus – Žumer 

25. marec in 1. april Družina Pečovnik – Kovačkajša 

8. april in 15. april Družina Gril – Odom 

22. april in 29. april Družina Altenbaher – Helbin 

6. maj in 13. maj Družina Garmut – Doršenk 

20. maj in 27. maj Družina Pavlič – Holcman 

3. junij in 10. junij Družina Kočunik – Betlehemer 

17. junij in 24. junij Družina Volmajer – Švorank 

1. julij in 8. julij Družina Garmut - Beber 

15. julij in 22. julij Družina Kašman - Kure 

29. julij in 5. avgust Drušina Helbl - Štefan 

12. avgust in 19. avgust Družina Cepec Olga 
Bog povrni za skrbno urejanje našega svetišča in župnišča. Hvala!      

__________________________________________________________ 
 

VABILA: 

➢ TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON bo potekal od 25. in 26. februarja 

2023 na Muti. Pari lepo vabljeni. 

➢ Pepelnica: 22. 2. – začetek postnega časa, ko je strogi post.  Pred vsako 

nedeljsko mašo (vsaj 20 min prej) povabljeni k molitvi križevega pota. 

➢ Na prvo postno nedeljo, 26. 2., bo pri maši obred pepeljenja.; po maši 

bo na Kapli srečanje staršev prvoobhajancev.  

➢ 1.3.2023 bo na Kapli bo dekanijska duhovniška rekolekcija; sv. maša 

bo ob 9.30.  

➢ Na drugo postno nedeljo, 5. 3., bo po maši srečanje botrov in staršev 

bodočih birmancev.  

➢ Od 10. do 12. 3. bo na Remšniku duhovni vikend za kandidate za sv. 

Birmo s Kaple, vikend kasneje pa za kandidate za birmo iz Ožbalta (od 

17.3. do 19. 3. 2023), ki ga bo vodila s. Vlasta Tacer skupaj z 

animatorji. Podpirajmo mlade z molitvijo.  

➢ 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 s Karitas in OŠ Kapla bo 

v četrtek, 23. 3 ob 17h.  

➢ Priložnost za postno sv. spoved na četrto postno nedeljo 19.3. 

Izkoristimo milostni čas, saj je odpuščanje grehov priložnost za novo 

življenje. 

➢ 26. 3-1.4.  2023 bo radijski misijon na Radio Ognjišče. 

➢ Velikonočno romanje na Bavarsko bo od 20. do 22. 4 2023 
➢ Več na: https://vecna-voda.si in www.facebook.com/VecnaVoda 

__________________________________________________________ 

Kašna je razlika med arheologom in kozmetičarko? Arheolog izkopava 
starine, kozmetičarka jih pokriva. 
__________________________________________________________ 

Sodelavec pride v službo. Kolega: »Šef je dobil otroka in danes časti.« »A 
res, kaj pa ima?« »Laški rizling« 
__________________________________________________________ 
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