
»Krasno, pred nami je spet postni čas, ko bom lahko izgu-
bil/-a nekaj kilogramov,« si misli marsikdo od nas. Toda, ali 
je za izgubo kilogramov potreben post ali samo nekaj dobre 
volje in naši kilogrami bodo počasi izgubljali preveliko šte-
vilko.
Postni čas je nekakšen kažipot s tremi smermi. Najprej me 
skuša usmeri� tja, kjer bom našel samega sebe in se zave-
del, kje na svoji življenjski po� trenutno sem. Ko bom našel 
svojo točko, bom od tam dobro videl tudi svoj odnos do 
Boga in bližnjega. In vem, da mi bodo lepi odnosi prinesli 
mnogo več notranjega zadovoljstva kot pa nekaj kilogra-
mov manj.
Ko si prizadevamo za zmanjšanje naših kilogramov in lepši 
zunanji izgled, si mnogokrat pomagamo z dragimi prepa-
ra�, raznimi vadbami in medita�vnimi tehnikami. Bog pa 
nam je že pred več �soč le� ponudil pripomočke, za katere 
nam ni treba nič odšte�: molitev, odrekanje in miloščina. To 
so tri po�, ki zagotovo pripeljejo do rezultata, ko sem s 
svojim notranjim izgledom povsem zadovoljen, srečen. In 
takrat se mi zjasni tudi pot do sočloveka in Boga.
Še en razmislek o odpovedi: Ali se je potrebno v postnem 
času res odreči samo mesu, sladkarijam, alkoholu … Mislim, 
da bo veliko več vredno, da se odpovem malim razvadam, ki 
počasi zastrupljajo moje življenje (preklinjanje, nerganje, 
opravljanje, nevoščljivost, nezadovoljstvo …). Ko se bom 40 
dni trudil žive� brez tega, me bo to zasvojilo tudi vse dni v 
letu.
Dragi/-a prijatelj/-ljica! Želim � odločen korak po po� leto-
šnjega posta! Pa ne pozabi na Božji kažipot!

sv. Martina
G L A S

Zakaj izgubiti kilograme?

MAREC  2019

KRIŽEV POT   
V NAŠI ŽUPNIJI

00
ź vsak petek ob 18
  v kapeli 
 Vodili ga bodo birmanci.

1. postna nedelja
 misijonska skupina

 
2. postna nedelja
 molitvena skupina

 

4. postna nedelja ob 19⁰⁰
svetopisemska skupina

 
5. postna nedelja ob 19⁰⁰

zakonske skupine
 

cvetna nedelja ob 15⁰⁰
skav� (v Goropekah)

 

3. postna nedelja
 župnijsko postno romanje

na Žalostno goro
pri Mokronogu.

župnik Andrej

V postnem času

00
ź ob nedeljah ob 18
  Vodile ga bodo  različne 
 župnijske skupine:

30
Odhod avtobusa ob 13 .

Prijavite se v župnijski pisarni)



AKTUALNO

Trd bodi, neizprosen, mož jeklen! (Fran Levs�k)  

Na spletu kroži karikatura, ki kaže Šveda leta 
1016 in 2016. Prvi je visokorasel in mišičast 
bojevnik, drugi pa možiček s pobarvanimi 
lasmi, rožna�mi sandalci, krilom in tablico z 
napisom: »Dobrodošli begunci.« Karikatura 
je nekoliko pre�rana, vendar lepo ponazarja 
težavo sodobne Evrope: izumiranje pravih 
moških.
Danes imamo polno manekenov, ki so obse-
deni s svojo frizuro in mišicami, ne znajo pa 
odigra� moške vloge. Ta se ne kaže v “mlate-
nju” žene in pijančevanju, pač pa v odločno-
s�, pravičnos�, odgovornos�, skrbnos� in 
zanesljivos�.
Vzrokov, da maneken ne zmore bi� tak, je 
več. Eden je obilje in razvajenost. Če otroku 
izpolnimo vsako željo in od njega nič ne za-
htevamo, se tudi v odrasli dobi ne bo trudil. 
Ker ni borec, ampak mehkužec. Klesanje sa-
mega sebe, odločanje in prevzemanje 
odgovornos� za svoja dejanja presega nje-
gove moči in slabotno voljo.

Še večja težava je pomanjkanje pravega 
zgleda. Danes smo očetje prezaposleni in 
pogosto od jutra do večera odsotni. Najprej 
opravimo službene obveznos�, potem si 
polnimo baterije s športom, visenjem na 
facebooku, sprehajanjem psa in v družbi 
prijateljev. Tako na svoje fante nimamo 

vpliva, ker nas v njihovem življenju ni. Po 
kom naj se potem zgledujejo? Športniki, 
pevci in filmski igralci so nastopači, ki si ne 
znajo uredi� življenja, devetdeset odstotkov 
poli�kov je brezhrbteničarjev, tudi v Cerkvi 
je pravih moških malo. Ali še vidimo škofa in 
duhovnika, ki po moško udari po mizi in jas-
no pove, kaj je prav in kaj narobe? Jezus nam 
je dal zgled dobrega pas�rja, ki s palico tako 
useka po tleh, da volk zbeži. Mnogi današnji 
pas�rji pa se s palico le narahlo dotaknejo 
tal, potem pa se volku takoj opravičijo, da 
niso mislili hudega in da ga imajo zelo zelo 
radi. 
Današnji svet je povsem poženščen. V šolah 
je učiteljev le še za vzorec, feminis�čne lajne 
kričijo iz medijev. Vplivneži poskušajo mo-
škost zatre� in izrini� iz javnos�. Razumljivo: 
pravi moški je upornik in ne bo mirno gledal 
uničevanja družine in vsega normalnega. 
Moškost žal izginja tudi iz Cerkve. Zadnja leta 
govorimo samo o tem, kako je Bog ljubeč in 
usmiljen, medtem ko smo cerkveno resnico 
(!), da je Bog pravičen sodnik, odrinili v kot. 
Ljubezen in usmiljenje sta v prvi vrs� ženski 
lastnos�, pravičnost pa je moška.
Če ne želimo dožive� popolnega propada 
zahodne civilizacije, je treba izumiranje 
moškos� ustavi�. Prenova ne bo prišla od 
zgoraj, ampak od spodaj in od moških samih. 
Zato se moramo vze� v roke ter zavestno 
posta� odločnejši, odgovornejši in neizpro-
sni v boju za dobro. S tem bomo vplivali tudi 
na druge. Koristna so lahko tudi srečanja za 
moške v okviru župnije ali širše skupnos�. A 
le, če so na njih v ospredju konkretni cilji in 
dejanja. Jokanje nad razmerami in nerazu-
mevanjem nima namreč nobenega smisla. 
Za to so gos�lniška omizja, ki jih je po naših 
krajih že preveč.

2

Andrej Praznik



3 AKTUALNO

Andreja Žakelj

Spomini mi sežejo 17 let nazaj, ko sva z možem 
kot »mlada« zakonca stala pred vprašanjem 
Koliko otrok in kdaj? S tem vprašanjem sva se se-
veda srečala že pred poroko in meni je bila blizu 
teorija s tečaja priprave na zakon. Tam je 
duhovnik povedal, da je pametno, da sta prvo 
leto zakonca sama, se navadita skupaj žive� in 
šele nato sprejmeta medse otroke. Ko zdaj z 
razdalje gledam na to teorijo, se mi zdi zgrešena. 
Spreje� drugega pomeni, da se odpovedujem 
sebi. Če ne sprejmem otroka, tudi sozakonca ne 
morem spreje�. Seveda sem takrat v to teorijo 
verjela in brž začela načrtova�, kdaj je najboljši 
čas za rojstvo prvega otroka. Hvala Bogu, da se 
Janez ob tem ni poču�l ogroženega in je vse le 
sprejemal.
Bog pa je stvari obrnil po svoje in devet mesecev 
po poroki sva že pestovala najino prvorojenko. 
Bog mi je dal ču�� obdarjenost, sprejetost, 
zaupanje. Vsi strahovi, da morda v najinem 
zakonu ne bo otrok, so izginili. Fokus življenja se 
mi je popolnoma spremenil in včasih je bolelo, ko 
sem se zavedala, kako sem za ta veliki dar 
nehvaležna. Vse je kar samo po sebi umevno in 
včasih me je hudobni duh pripeljal celo do 
občutka, da je bilo prej, ko sva bila sama, lepše. A 
bistveno se mi je zdelo, da sva ostala odprta 
življenju in sprejemala, kar nama je Bog pošiljal 
na pot. Ni bilo vedno lahko, še posebej, če živiš 
sam in nimaš nobene pomoči. Meni je v začetku 
zelo manjkalo druženje. Z enim otrokom »vozi-

čkanje« še nekako zmoreš, ko jih je več, pa to ni 
več možno. Bogu sem danes hvaležna, da je 
kmalu prijokala ta druga pa ta tretji pa … Nikoli 
nisva načrtovala, koliko otrok bova imela. Moja 
želja je bila, da ne bi imela dveh, saj sama 
izhajam iz družine z dvema otrokoma in mi je bilo 
primerjanje med nama s sestro vseskozi breme. 
Tako sem v začetku govorila o enem ali treh. A z 
vsakim, ki nama je bil dan, sva bila svobodnejša. 
Vidiva, da Bog poskrbi ne samo za otroka, ampak 
tudi za stanovanje, službo, pomoč … in ne naza-
dnje za moč, da vse to zmoreš. Samo izroča� se 
moram v Njegove roke, pa gre.
Ko smo se pred enim letom sprehajali po Tivoliju 
v Ljubljani, sem bila zgrožena. Pred 17- �mi le� je 
bil Tivoli poln otroških vozičkov, danes pa je 
prepoln mladih parov s psički. Brez otrok! Ali to 
potrjuje svetopisemske besede: «Jaz sem prišel, 
da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju!«?

Ni potrebna visoka znanost za ugotovitev, da 

bomo ob takšni neodprtos� Življenju v nekaj 

desetletjih izumrli. Kljub temu, da nam nič ne 

manjka. Živimo tako rekoč v raju. Materialno 

imamo vse oziroma vsega preveč in hlepimo še 

po več. Tisto več, ki nas bo osrečilo, pa ni večja 

hiša, boljši avto, potovanje na konec sveta, 

ampak odnos, sprejemanje, življenje.

Pokažimo našim mladim, da je lepo ime� otroke, 

da smo vsakega veseli in da nam je skupaj lepo.

Kolikor jih Bog dá?



4AKTUALNO

Kaj je v življenju res pomembno?

Kot velikokrat me tudi danes zjutraj zbudi 
hčerkina družina, ki v naglici zapušča dom. 
Prvi odhaja srednješolec, do Ljubljane je še 
dolga pot. Hi�jo, iščejo še zadnje kose obleke 
in potrebščine, potem pa hitro v drveč vsak-
dan.
Malo se nasmehnem in si mislim: »No, 
uspešen dan vam želim.« O, kako sem vese-
la, da meni za »uspešen dan« ni več po-
trebno nikamor hite�. Z možem sva že par let 
doma, nikamor se nama ne mudi. Počasi 
vstaneva in se Bogu zahvaliva še za en lep 
dan, v katerega sva mirno vstopila.
Še pred nekaj le� sva prav tako, kot zdaj 
vidiva mlade, cel dan hitela: v službo, domov 
pa delo v hiši pa pot do mesta … Zdaj pa sva 
tu, v zadnjem delu najinega življenja. Ali si 
želiva nazaj v vsakodnevno dirko s časom? 
Ne, hvala. Kar dobro se poču�va v najinem 
tempu. Končno imava š�riindvajset ur na 
dan, da jih porabiva tako, kot najbolje znava. 
Hvala Bogu, sva še tu oba in še znava skupaj 
prežive� dan. Z drvečim svetom ne želiva več 
tekmova�, a ga tudi ne želiva ustavlja�. Raje 
ga preko svojih otrok in vnukov opazujeva. 
Mladi so in sredi bujnega življenja. Zdaj je 
čas, da se učijo, ustvarjajo in premikajo 
meje.
Včasih malo pogledam nazaj. Ali zdaj v vlogi 
upokojenke kaj pogrešam? No, priznam, da 
zelo malo. Velikokrat se spomnim na sode-

lavce, na lepe trenutke, ki smo si jih delili, na 
sodelovanje. Zanimivo, v spominu so ostali 
naši dobri odnosi, prijateljstvo in sodelova-
nje. Na naša mesta so prišli drugi ljudje in 
zdaj oni opravljajo delo naprej, nič ni obstalo 
in prav je tako.
Kaj pa je �sto najpomembnejše, kar sva v 
življenju naredila? To so najbrž odnosi. Vsako 
leto se vsaj enkrat zbere skupaj vsa najina 
družina, š�rje otroci z družinami, skupaj 
osemnajst ljudi. Takrat najin dom poka po 
šivih. Za vse je prostor, vsak ima za vsakega 
čas, vsepovsod se sliši smeh. Sredi vse gneče 
me je mala vnukinja objela in rekla: »Mama, 
tvoja hiša je najlepša.«
Vidite, to je najlepše in najpomembnejše v 
najinem življenju. Imava ljudi, ki jih imava 
lahko rada in okoli naju so ljudje, ki imajo radi 
naju. Imava najboljše sosede, imava prijate-
lje in hkra� imava svoj mir. 
Velikokrat slišim, da je v staros� zdravje naj-
pomembnejše, najbrž to kar drži. Pa vendar, 
kaj pomaga dobro zdravje, če nimaš nikogar 
rad, če nihče nima tebe rad. 
Vsaj zame so tako najpomembnejši medse-
bojni odnosi in če smo uspeli ohrani� dobre 
odnose tudi z Bogom, potem se lahko 
veselimo vsakega dne posebej. Mladi naj 
hi�jo po svojih opravkih, nam pa so dani 
dnevi miru. Izkoris�mo jih.

Hermina Cankar



5 OZNANILA

Dogodki v marcu

Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. Naklada: 800 izvodov.

Ob državnih in cerkvenih praznikih ni uradnih ur.

h�p://zupnija-ziri.si, h�ps://www.facebook.com/ZupnijaZiri/andrej.jemec@rkc.si
župnik Andrej Jemec: 040 395 979; duhovni pomočnik p. Marko Pavlič, DJ: 040 640 696

Uradne ure župnijske pisarne so vsak četrtek od 10⁰⁰ do 12⁰⁰ in vsak petek od 16⁰⁰ do 17³⁰.

Do 31. marca bodo delavniške svete maše v kapeli župnišča (razen praznikov med tednom).

00
Vsako sredo   ob 17   molitvena ura pred Najsvetejšim;

00
4. marec  ob 19  redakcija Glasa sv. Mar�na;

30
6. marec  ob 20  mlajša zakonska skupina;

00
7. marec  ob 19  ustanovno srečanje nove zakonske skupine;

00
10. marec  ob 9  skavtska sveta maša;

30
13. marec  ob 20  četrta zakonska skupina;

00
14. marec  ob 20  starejša zakonska skupina;

00
16. marec  ob 9  obvezne ministrantske vaje za vse osnovnošolce;

00
   ob 18  srečanje animatorjev v pripravi na poletni oratorij;
17. marec  pri obeh sve�h mašah »ofer« za poplačilo obnove župnijske cerkve;

00
   ob 9   družinska sveta maša (sodeluje 1. razred);

00
18. marec  ob 20  mešana zakonska skupina;

00
19. marec  ob 20  predavanje p. Branka Cestnika za starše (še posebej 
     povabljeni starši birmancev);

30
21. marec  ob 18  priprava staršev in botrov na krst otrok;

30
24. marec  ob 10  krstna nedelja;

00
25. marec  ob 19    svetopisemska skupina.

V februarju so se od nas poslovili

Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje
in naj bo Bog vaša tolažba!

 Marija Jereb, roj. Vrhovec, Logaška c.;
Anton Beovič, Sejmiška ulica;
Marjan Cimerman, Levs�kova ulica.

V februarju sta z zakramentom
svetega krsta postala Božja otroka

Družinama iskreno čes�tamo
in želimo obilo božjega blagoslova!

Urban Rampre, Loška cesta;
Pavlina Grošelj, Idrija.

24  UR

V našem ŽPS-ju smo se odločili, da damo več poudarka ras� osebne vere 
pri vseh župljanih. Zato vas vabimo na 24-urno češčenje Svetega Rešnje-
ga Telesa v našo kapelo. Češčenje bomo začeli s sveto mašo v torek, 5. 

00 00
marca, ob 18  in zaključili s sveto mašo na pepelnico, 6. marca, ob 18 . 
Na voljo bo razpored, kamor se boste vpisali za posamezne ure 
sodelovanja. Tudi ponoči naj bi bili pri Jezusu vsako uro vsaj trije molivci. 

00 00 00
V torek med 20  in 21  bodo pred Jezusom naši mladinci, v sredo od 11  

00 00 00
do 12  molitvena skupina ter od 17  do 18  naši birmanci. Vsi ostali 
župljani si čas češčenja izberite sami. Bilo bi lepo, če bi lahko vsak župljan 
preživel v molitvi pred Najsvetejšim vsaj pol ure.
Naj bo to čas milos� in blagoslova za našo župnijo in za vsakega posa-
meznika!

24-URNO
ČEŠČENJE
SVETEGA

REŠNJEGA
TELESA
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4 
PONEDELJEK 

1800 + s. Bernardka (Angela Košir) 
+ Amalija Zdolšek 

sv. Kazimir, poljski kralje-
vič 

5 
TOREK 

1800 + duhovnik Zdravko Bahor 
za nove duhovne poklice 

sv. Hadrijan, mučenec; 
24-URNO ČEŠČENJE SRT 

6 
SREDA 

1800 + Marjana Peternel (Starožirovska) 

+ Veharjevi (Brekovice) 
PEPELNICA; 

24-URNO ČEŠČENJE SRT 

7 
ČETRTEK 

1800 DOBRAČ.  + Mar�n Pešič, Ivana in Mirko Prek 

+ Ivana in Stanko Mrovlje ter zet Andrej 
sv. Perpetua in Felicita, 
mučenki 

8 
PETEK 1800 + Čarovi (Selo); + Jože Ključevšek sv. Janez od Boga, redov. 

9 
SOBOTA 

800 + Veronika Trček (Žirovski Vrh 39), obl. 

+ Marija Jemec, obl. 
sv. Frančiška Rimska, 

redovnica 

10 
NEDELJA 

700     

 
 
900       

+ Francka Ušeničnik; + Marjana in Feliks 
Gregorač; + Kranjc ter Frančiška in  

Anton Kokelj  

+ Anton Beovič, obl.; + Francka Stanonik 
ter Breda Karner; za župljane  

1. POSTNA NEDELJA 

11 
PONEDELJEK 1800 + Janez Otrin, obl.; + Matevž Pečelin sv. Benedikt, škof 

12 
TOREK 700 + duhovnik Jože Gregorič; + Jože Ključevšek sv. Jus�na, redovnica 

13 
SREDA 1800 

+ Jakob in Alojzija Mivšek (Hlevni Vrh) 

+ starši Seljak ter Marija in Janez Alič 
(Jarčja Dolina) 

sv. Kris�na, mučenka 

14 
ČETRTEK 

1800 DOBRAČ.  + Vida Košir in Milka Lazar 

+ Ma�ja Zajc in Ma�čkovi 
sv. Ma�lda, kraljica 

15 
PETEK

 1800 + Pavla Bogataj, 5. obl.; za zdravje v družini sv. Ludovika de Marillac, red. 

16 
SOBOTA

 800 
+ Ciril Alič; + Frančiška in Jože Bevk sv. Herbert, škof 

17 
NEDELJA

 

700     

 
 

900      
 

+ Minka in starši Poljanšek (Račeva) 

+ Mar�na Gregorač in Anton Šinkovec 

za župljane 

+ Anton Beovič, 30. dan; + starši Gregorač, 
starši Oblak, Šentej 

+ Bojan in Drago Štremfelj, obl.  

2. POSTNA NEDELJA 

PAPEŠKA NEDELJA 

18 
PONEDELJEK

 
1800  

 

+ Ivanka Peternel, obl., + starši Cankar in 
Gladek; + Stane Zdolšek

 
sv. Ciril Jeruzalemski, 
škof in cerkveni učitelj

 

19
 

TOREK
 

800  
 

1800      
 

+ duhovnik Primož Lavtar, + Jože Ključevšek
 

+ Alojzija Kopač (Starožirovska 6) 
 

SVETI JOŽEF,
 

JEZUSOV REDNIK
 

20
 

SREDA
 

 

1800   + Avguš�n in Jožefa Žakelj; + Pavel Žakelj 
 

sv. Mar�n iz Brage, škof
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21 
ČETRTEK 

1800  DOBRAČ.  + Marjan Cimerman, 30. dan 
+ Janez in Frančiška Žakelj (Opale) 

sv. Hugolin, eremit 

22 
PETEK 

1700 + Marija Okršlar, obl.; za zdravje sv. Lea, spokornica 

23 
SOBOTA 

800 
      

+ Urška Podobnik 
+ Ivana Govekar, obl., in Travnkarski 

sv. Jožef Oriol, duhovnik 

24 
NEDELJA 

700 

    
900  

+ Jernačevi; + Peter in Jelka Zajc 
+ Franc Kokelj in Gabrijel Vegelj 
+ Milka in Anton Oblak (Dobračevska 67) 
in za zdravje; + Marija in Anton Logar 
(Selo 65), obl.; za župljane   

3. POSTNA NEDELJA 

25 
PONEDELJEK 

800   

1800    
+ Ana Čepin; po namenu (A)  

+ Peternel (Jarčja Dolina)  
GOSPODOVO OZNANJENJE 

MATERINSKI DAN 

26 
TOREK 700       + Francka Trček; + duhovnik Ivan Mihelič sv. Evgenija, mučenka 

27 
SREDA 1800  + Franc Eržen, obl. 

+ Lužarjevi (Košir) iz Delnic pri Poljanah 
sv. Peregrin, redovnik 

28 
ČETRTEK 1800   DOBRAČ.  + Franc Okršlar, obl.; za pokojne Selane sv. Bojan, knez 

29 
PETEK 1800    

+ Pavel, Janko in Cigale 

+ Metod Trček, obl., ter starši Trček in 
Nagode 

sv. Štefan IX., papež 

30 
SOBOTA 

800       + Helena in Anton Oblak (Mojškrčeva) 

v zahvalo za opravljeno delo; za zdravje 
sv. Janez Klimak, opat 

31 
NEDELJA 

700      

 

900     

+ starši in brat Tavčar; 

+ Roman Albreht, obl.; za župljane 

+ Apolonija Šorli in Ivanka Burnik 

+ Anton Kastelec, obl.; + Vinko Benedičič  

4. POSTNA NEDELJA 

DOMINICA LAETARE 

Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na 
veliko noč. Naj bo to res čas milos�, duhovne poglobitve in dobrih del, ki 
jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornos�:

STROGI POST je na pepelnično sredo (letos 6. marca) in na Veliki petek 
(letos 19. aprila). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se 
zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

SAMO ZDRŽEK OD MESNIH JEDI je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od 
mesnih jedi zamenja� s kakšnim drugim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od 
mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.

Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, 
pogreb …), post in zdržek odpadeta.

POSTNA POSTAVA ZA POSTNI ČAS 2019



8OZNANILA

VRTEC
PRI SV. ANI
ŽIRI

PROSLAVAPROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU
petek, 22. marec 2018 ob 18. uri, v KINODVORANI V Žireh

!

Ob 17. uri
slovesna
sveta maša. 

Za kristjana se s pepelnično sredo začne čas posebne priprave na globlje doživetje skrivnos� 
Kristusovega vstajenja. To je čas odkrivanja krstne milos�, čas pokore in spreobrnitve. Gre za 
zakramentalni čas, ki kliče vsakemu posebej: Postani to kar si: kristjan!
Kons�tucija o svetem bogoslužju poudarja dvojno nalogo postnega časa: »Z ene strani naj zlas� s 
spominjanjem krsta ali s pripravo na krst, z druge strani pa s pokoro pripravi na obhajanje velikonočne 
skrivnos� vernike, ki naj v tem času bolj vneto poslušajo božjo besedo in se z večjo gorečnostjo 
posvečajo molitvi« (B 109).

Postni čas traja od pepelnične srede do začetka obredov velikega četrtka.
Zakaj ime »pepelnična« sreda? Ime je dobila po obredu pepeljenja, v katerem 
duhovnik verniku na čelo s pepelom zariše znamenje križa oz. ga po glavi rahlo 
posuje s pepelom v obliki znamenja križa.
Zakaj pepel? Pepel je znamenje spokornos�, kesanja, pripravljenos� na 
spreobrnjenje.

Zakaj vijolična barva? Ta liturgična barva adventnega in postnega časa pomeni spokornost.

»Laetare« nedelja (4. postna nedelja): (Podobno kot 3. adventna nedelja, ki se imenuje »Gaudete«.) To 
ime je dobila po vstopnem spevu, ki pravi: »Laetare Jerusalem!... Gaudete cum lae��a, qui in tris��a 
fuis�s« (»Veseli se, Jeruzalem ... Vriskajte od veselja vsi, ki ste žalostni«.) Gre za nekakšen duhovni odmor 
od napornega posta. Liturgična barva te nedelje je rožnata. Nekoč je papež v znak veselja na to nedeljo 
slovesno blagoslovil »zlato rožo« (rosa aurea) in jo nosil v procesiji, ki je šla iz Laterana do cerkve Svetega 
Jeruzalemskega Križa v Rimu. 

»Tiha« nedelja (5. postna nedelja): 5. postna nedelja se imenuje »Tiha« nedelja, ker se do te nedelje v 
liturgiji ne spominjamo posebej Jezusovega trpljenja. Cerkev žaluje s trpečim Zveličarjem in ta žalost 
se odslej razodeva v vseh liturgičnih obredih do velike sobote. Pred koncilom so zagrnili na predvečer 
�he nedelje vse križe. Turandus pravi: »Križi se zagrnejo, ker je Jezus v trpljenju in smr� zakril svoje 
božanstvo.« Danes pa jih lahko zagrnemo ali odnesemo iz cerkve šele na veliki četrtek ob razkrivanju 
oltarjev.

O postnem času



1. Vsi smo grešniki, »vključno z nosilci 
cerkvenih služb« (Katekizem 827).

To, upam, je že vsem jasno. Toliko bolj posta-
ja jasno tudi, da se lahko včasih najbolj 
spridijo �s�, ki bi morali bi� slika Kristusa na 
zemlji – duhovniki, redovniki in redovnice. 
Če kdaj, potem je danes tema spreobrnjenja 
in pokore zares aktualna v katoliški Cerkvi. 
Molimo eden za drugega, da bi se vsi kristja-
ni zavedali, da s smrtnim grehom ni vstopa v 
nebesa!
2. Pomemben je Kristus, ne pa naši grehi.
In smo pri nebesih oziroma pri Kristusu, ki 
nas tam čaka. Grehi so nam v napoto, kot ka-
menje v nahrbtniku. Torej najprej razčis�mo 
�sto, kar je vsem, upam, že jasno: stavek Saj 
nimam kakega posebnega greha, ne spada k 
razmišljanju kristjana, še toliko manj k 
spovedi. Če kdo nima greha, potem ne po-
trebuje Kristusa in seveda tudi ne spovedi. 
Zato sem osebno raje grešnik – in zato potre-
bujem Kristusa – kot da bi ostal brez Kristusa. 
Razmišljajte malo o tem zanimivem načinu 
Božjega delovanja: ker smo grešniki, smo 
vredni Kristusa. Če bi ne bili grešniki, bi ga ne 
potrebovali. Tako življenje pa nima smisla. 
Ali pač?!
Ko torej nabiramo kamenje v naše nahrb-
tnike, naredimo hudo napako, če se začne-
mo ubada� s tem kamenjem. Samo na 
slabše gre. Gleda� je treba navzgor, v nebe-
sa, na Kristusa, in hrepene� po Njem. Potem 
se s kamenjem ni� ne ubadamo, razen to-
liko, da se ga čim prej znebimo, da bi Kristusu 
lahko lažje stekli napro�. To je krščanska 
logika.
3. Odkrivanje kamenja s pogledom na 

Kristusa.
Odkri� kamenje v naših nahrbtnikih ni tako 
težko. Kristjani smo sami sebe prepričali, da 
smo »še kar v redu«, in tako zdaj živimo. 
Ampak to ni �sto, kar želi Kristus. Osnovno 

vprašanje, ki si bi ga moral zastavi� vsak dan, 
je: »Ali bi Jezus to storil tako, kot sem storil 
jaz, ali ne?«. Verjemite, zelo pomaga. Velja 
predvsem za naše odnose! In ko se začneš to 
spraševa�, odkriješ cel kamnolom, ne samo 
nekaj kamnov.
Pogledali smo vase in ugotovili, da smo gre-
šniki. Pogledali smo v Kristusa in ugotovili, da 
bi radi šli čim prej k Njemu, ampak gre ne-
kam počasi, ker nas določene stvari omejuje-
jo. Pogledali smo nazaj, vase, kaj nas ovira, in 
videli, da nas ovira vse �sto, kar v nas ni po-
dobno Kristusu. In zdaj je na vrs� odlaganje 
kamenja.
4. Odlaganje kamenja – zaradi Kristusa!
Pokora ne bi smela bi� samo neka brezvezno 
zreci�rana molitev, ki jo naloži spovednik. 
Kristjan bi moral sam žele�, da na nek način 
Gospodu Bogu – ne spovedniku! – pokaže, 
da bi rad začel na novo. Pokor je na tem svetu 
toliko, kolikor je ljudi, in sploh niso vezane 
samo na spoved. Za nekoga je lahko pokora, 
da pokadi kako cigareto manj, za nekoga 
drugega pa prvi zmoljen očenaš po nekaj 
mesecih. Za nekoga, ki ve, da je navezan na 
denar, je lahko prava pokora (ki si naj jo 
naloži kar sam) to, da si odtegne nekaj z 
bančnega računa in pošlje v Karitas – iz prin-
cipa! Da bo ja sam sebi pokazal, da bi rad bil 
bolj podoben Kristusu.

Post. Molitev in miloščina: tri starodavne 
krščanske tablete, ki pa imajo smisel samo, 
če gledamo Kristusa in bi mu radi postajali 
podobni. Evharis�ja pa je pro�strup in diali-
za pro� grehu – nas čis� vsakokrat znova in 
nam daje gleda� Kristusa.

Preberite še enkrat vse skupaj in ugotovite, 
katera beseda se največkrat ponovi: »greh« 
ali »Kristus«?

9 GLEDATI - V IDETI

Gabriel

Odložimo kamenje
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Sem mama, vzgojiteljica in v zadnjih mesecih 
ponovno »gospa«, saj v Vrtcu pri sv. Ani v 
Žireh otroci tako poimenujejo vzgojiteljice. 
Sem tudi žena, hčerka, snaha, svakinja, 
prijateljica, sodelavka, gospodinja itn. Hva-
ležna sem za vse vloge in čeprav je včasih 
težko krmari� med vsemi odgovornostmi in 
nalogami, se poskušam čim večkrat zaveda-
�, kako srečna in obdarjena sem.

Že v otroštvu sem si želela posta� vzgojitelji-
ca ali učiteljica razrednega pouka. Pot me je 
vodila do gimnazije in nato k študiju zgodovi-
ne in nemškega jezika. Po dveh le�h študija 
sem se vrnila k svoji otroški želji, se vpisala 
na Pedagoško fakulteto in diplomirala iz 
predšolske vzgoje.
Prav tako sem si že v mladih le�h želela, da bi 
bila nekoč mama. Da bi spoznala ljubečega 
in poštenega fanta, s katerim bi se poročila in 
si mogoče ustvarila družino, če bi Bog tako 
želel. Presrečna sem bila, ko so se mi sanje 
izpolnile.
Danes, kot mama in vzgojiteljica oz. »gos-
pa«, poskušam čimbolj izkoris�� dneve, ki 
so mi dani in čimveč da� najmlajšim, ki me 
obdajajo. Srečna sem, ker sem lahko v njiho-
vi družbi, saj me zelo veliko naučijo in mi dajo 
veliko iskrenega veselja. Otroci so resnično 
najbolj iskrena bitja na tem svetu in le od njih 
se lahko naučimo bi� bolj skromni in hvale-
žni za vsakodnevne drobne stvari. Seveda 

pridejo tudi trenutki, predvsem s starejšimi 
otroki, ko je vzgoja naporna in nam vzame 
ogromno energije. Otroci so včasih zahtevni 
tudi zaradi okolja, ki nas obdaja. Na voljo jim 
je preveč materialnih stvari in tehnologije, ki 
ubija njihovo iskreno veselje in hvaležnost za 
majhne darove. Prav tako je tudi permisivna 
vzgoja naredila veliko škode pri mnogih otro-
cih, saj so izgubljeni v svetu, kjer je s strani 
staršev skoraj vse dovoljeno. Pri takšnih 
otrocih se kažejo znaki nezadovoljstva, 
razvajenos� in včasih tudi agresije. V poplavi 
različnih medijev, računalniških iger in 
materializma kličejo po naši odločnos� pri 
postavljanju meja in doslednos� pri upošte-
vanju le-teh. Žejni so naše pozornos� in 
ljubezni brez vseh naprav in kiča. Večkrat se 
je potrebno zaveda�, da včasih pravzaprav 
zelo malo rabijo, da so srečni in zadovoljni. 
Čudeže naredi že iskren pogovor, skupno 
petje, družabne igre ali sprehod v naravi.
Pri vzgoji nam zelo pomaga naša trdna vera v 
Jezusa, ki nas opogumlja in napaja z ljube-
znijo, da zmoremo vztraja� tudi v težkih 
preizkušnjah. Pomaga nam, da otrokom 
posredujemo prave vrednote in živo vero, ki 
jim bo pomagala žive�. 

Otroci so naš blagoslov in zaveda� se je 
potrebno, kako dragoceni so trenutki, ki so 
nam dani, ko so otroci majhni. Ta čas je kra-
tek in neponovljiv, zato ga kar najbolje izkori-
s�mo.
Lep materinski dan vsem mamam!
  

Jaz: mama, vzgojiteljica in „gospa“

PRIČE(VANJA)

Silvija Pavšič, vzgojiteljica v vrtcu pri sv. Ani 

Risba: Ajda, Vrtec pri sv. Ani

Risba: Alenka, Vrtec pri sv. Ani
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Svetopisemska skupina

Od kdaj se zbirate, koliko vas je v skupini? 
Julči: Zbiramo se več kot deset let, enkrat 
mesečno, tretji ponedeljek, zvečer po delav-
niški maši. V skupini nas je 7-10.
Bojan: Začelo se je, ko sta delovala v župniji 
župnik Igor Jereb in kaplan Gregor Luštrek, 
sedaj vodi skupino župnik Andrej Jemec.

Kako potekajo srečanja?
Julči: Pri vsakem srečanju se najprej priporo-
čimo Svetemu Duhu. Preberemo odlomek, 
nato vsak pove kaj ga je nagovorilo. G. žu-
pnik doda kakšno zanimivo razlago in določi 
odlomek za naslednje srečanje. Zaključimo s 
kratko molitvijo.

Kako se odločate glede izbire odlomkov, 
kdo jih izbere?
Bojan: Skupno se odločimo katero knjigo SP 
bomo brali in se poglabljali vanjo. Job je bila 
prva knjiga, ki smo jo prebirali v skupini. 
Velja za zelo zahteven tekst, saj obravnava 
dve vprašanji v zvezi s trpljenjem: od kod tr-
pljenje in kakšen je njegov smisel. Kljub po-
moči duhovnika smo imeli težave z razume-
vanjem Joba.

Kaj vas v Svetem pismu nagovarja, da ste se 
odločili za sodelovanje? 
Julči: V skupino sem od samega začetka, ker 
me je zanimalo kaj je mojo babico, ki se je 
spominjam iz mlados�, zanimalo in privlači-
lo v tej debeli knjigi, ki se ji reče SP. V njej je 
marsikaj, kar te nagovori, saj so jo pisali pisci 
po navdihu Svetega Duha.
Bojan: V skupino me je vlekla radovednost, 
pričakovanje, da bi ob poglobljenem branju 
SP odkril skrivnost Boga.

Ali pri skupini spoznavate tudi zgodovinska 
dejstva o SP? 
Bojan: Sedaj prebiramo Makabejce (1 in 2 
Mkb), zgodovinski knjigi Stare zaveze. Opi-
sujeta krute boje Judov s sosednjimi narodi. 
Če ne bi ob branju upoštevali zgodovinskih 
razmer, takratno kulturo, običaje, tudi način 

pripovedovanja, bi bila vsa opisana krutost 
nerazumna.

Ste se posebej "naučili" razmišljanja in 
razumevanja SP?
Nismo se učili kakšnih posebnih tehnik. 
Lahko nam pa pomagajo razna vprašanja: 
Kaj mi hoče Bog po tem besedilu poveda�? 
Kaj naj storim? Kaj (ne) razumem? Mislim da 
ima branje v skupini prednost. Drug drugega 
dopolnjujemo, imamo pomoč duhovnika, da 
ne zgrešimo po�.

V čem vidite zanimivost in univerzalnost SP 
tudi za današnji čas?
Julči: Ko prebiramo SP, z njim molimo. Pater 
Milan Holc pravi, da SP ni bilo napisano za 
strokovnjake, napisano je za vsakega člove-
ka, za vsak čas. Vsakemu človeku želi Bog 
spregovori� in vsakega nagovarja, če le stopi 
v dialog z njim.
Bojan: SP je nekakšen smerokaz za pot skozi 
življenje.

Imate kakšen svoj najljubši/najlepši odlo-
mek SP?
Julči: Meni je ljub odlomek govor na gori (Mt 
5-7), posebej blagri.
Bojan: Pomenljivo je Sv. Pavel zapisal: «Kar-
koli je bilo namreč napisano pred nami, je 
bilo v naše poučevanje, da bi opr� na po-
trpežljivost in na tolažbo, ki jo daje Sveto 
pismo, zdržali v upanju.« (Rim 15,4)

Julči Klemenčič, Bojan Zorman



Avgusta leta 1998 sem prvikrat 
stopil na tla Argen�ne. Nisem pa 
prvikrat stopil na tla Južne Amerike; 
tri leta poprej sem leto in pol kot 
študent preživel v Kolumbiji in bil 
tam tudi posvečen v diakona. Torej 
sem v Argen�ni izkušnjo življenja na 
tej prelepi celini samo nadaljeval. 

Prvo srečanje s tedanjim nadško-
fom v Buenos Airesu, kardinalom 
Jorgejem Mariom Bergogliem, je 
bilo na teološki fakulte� Katoliške 
univerze (UCA), kjer sem obiskoval 
podiplomski študij. Slušatelje pa-
storalne teologije je navduševal za 
preprostost in služenje ubogim. 
Drugo srečanje, ki je bilo tudi prvo 
osebno, pa se je zgodilo v župniji 
svetega Gabrijela v delu mesta Bue-
nos Aires, ki se imenuje Villa Luro. 
Tu je bil župnik moj profesor in 
kasnejši mentor pri magisteriju, dr. 
Osvaldo Domingo Santagada, zelo 
zanimiv duhovnik. Kardinala je po-
vabil na praznovanje zavetnika 
župnije 29. septembra 2002. Osval-
do mi je naročil, naj bom cel dan v 
spovednici, zvečer pa bom pri ol-
tarju s kardinalom. Po sve� maši sva 
s kardinalom kramljala v zakris�ji. 

Spomnim se njegovega stavka: »Janez, Slovenec si. 
Blagor narodu mučencev!« Najmočnejše srečanje pa 
je bilo 6. oktobra 2015 v hiši svete Marte v Va�kanu. 
Tega dne nas je bilo v kapeli malo; skupina duhovnikov 
in nekaj vernikov. Po sve� maši je sledilo srečanje s 
papežem Frančiškom. Po pomo� je ostareli škof, ki je 
bil med duhovniki, zašel v papeževo zakris�jo in 
seveda, duhovniki za njim! Vsi so govorili italijansko, 
samo jaz špansko. Povedal sem, da sem Slovenec, a da 
sem bil v Argen�ni. Ko smo ga zatem pozdravili na 
hodniku pred kapelo, me je veselo sprejel in po 
kratkem pogovoru tudi srčno objel.
Ko sem 13. marca 2013, bila je sreda, sedel pred TV 
zaslonom ter zagledal podobo novega papeža in ime, 
ki si ga je privzel, sem si rekel: »Janez, norci imamo od 
danes naprej domovinsko pravico v Cerkvi!«
Jorge Mario Bergoglio, sedaj kot papež Frančišek, 
preprosto in enostavno živi �sto, kar je živel doslej. 
Verjamem, da papež Frančišek pooseblja pomlad v 
katoliški Cerkvi. To je vrnitev h Kristusu in Evangeliju, 
da bi rešeni vse navlake prisluhnili Besedi življenja in 
zaživeli resnično prenovo.

Ob Frančišku odkrivam vabilo, da postanemo kri-

stjani, ki prisluhnejo Jezusu in ga oznanjajo, njegovi 

učenci in misijonarji.

PRIČE(VANJA)

Moja srečanja s papežem Frančiškom

Janez Cerar, CM, župnik v Stari in Novi Oselici
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