
sv. Martina
G L A S

Varuh družin in svete Cerkve

MAREC  2021

Janez Žakelj

Sve� Jožef je svetnik, ki izpolni vse, za kar ga prosimo. Tudi 

za sodobnega potrošnika je torej nekdo, ki ga je vredno po-

zna�. 

Sveto pismo Jožefa skoraj ne omenja. Beremo, da je po Bo-

žjem naročilu vzel Marijo za ženo. Po angelovem sporočilu 

je z družino bežal v Egipt in se od tam vrnil v Nazaret.

Sam sem Jožefa zares spoznal šele, ko sem se kot oče zave-

del, da v družini ne bo vse po moje. Takrat sem se prvič obr-

nil nanj in sv. Jožef mi še vedno svetuje. Prava veličina moža 

je iska� Njegovo voljo in ji sledi�, tudi če je težko. Jožef je bil 

trdna opora Mariji in Jezusu, pravi steber družine. Može 

nas tudi danes spodbuja, da mu sledimo v ljubeči in pozorni 

skrbi za naše družine. 

Kot mož stanovitnos�, ponižnos� in pokončnos� je sv. Jo-

žef tudi varuh svete Cerkve. Ta danes še kako potrebuje 

zgled moža, ki je po navdihu Svetega Duha vedno naredil 

to, kar je Bog od njega pričakoval. 
Sve� Jožef prosi za naše družine in sveto Cerkev. Daj nam 
moči, da bomo ob pravem času storili to, kar je prav v Nje-
govih očeh.

                              

  
V NAŠI ŽUPNIJI

00vsak petek ob 18
  v kapeli 

(Prisotni samo �s�, ki 
so pri sve� maši.)

2. postna nedelja
 zakonske skupine

 

4. postna nedelja ob 19⁰⁰
svetopisemska skupina

 
5. postna nedelja ob 19⁰⁰

misijonska skupina
 

cvetna nedelja ob 15⁰⁰
skav� 

3. postna nedelja
molitvena skupina 

V postnem času

00
ob nedeljah ob 18

  v cerkvi 
 

 Vodile ga bodo
različne

župnijske skupine:

KRIŽEV POT 



2AKTUALNO

Moja mama - moj vzor

br. Pavel Košir

»Bog bi mogel odreši� svet na veliko nači-
nov, a izbral je pot, ki je zahtevala Marijino 
sodelovanje,« je zapisal Alfons Pereira.
Jezus je svojo zemeljsko pot hodil ob Mariji. 
Ona ga je prva vzela v svoje naročje v 
Betlehemu in zadnja objela, takrat že mr-
tvega na Kalvariji. Bila je z Njim kot dobra 
ma�. Kar nekaj evangeljskih odlomkov 
pričuje o tem. Marija je rekla: »Kar koli vam 
poreče, storite« (Jan 2,5–6). Potem je rekel 
učencu: »Glej, tvoja ma�« (Jan 19,26). Jezus 
je rasel ob Mariji in Jožefu. Nato se je vrnil z 
njima in prišel v Nazaret ter jima bil pokoren 
in njegova ma� je vse, kar se je zgodilo, 
shranila v svojem srcu (Lk 2, 51–52).
Jezusov zgled nas vabi k posnemanju. Na 
življenjski po� imamo (kristjani) dve mami: 
prvo, ki nas rodi, hrani in vzgaja, in nebeško, 
ki nas vodi in varuje pred nevarnostmi. Sv. 
pater Pij je malo pred smrtjo rekel svojemu 
sobratu: »Ob moji smr� bosta prišli po mene 
dve mami …« In tako se je res zgodilo 23. 9. 
1968. 

Za moj kapucinski poklic dolgujem zahvalo 
obema materama. Leto 1954 je bilo posve-
čeno Mariji. Prav tega leta sem – po daljšem 
razmišljanju – v Marijini cerkvi blizu Kranja 
zaslišal ljubezniv glas: »Ne boj se, stopi pod 
moj plašč!« V trenutku so me oblile solze, a 
to niso bile solze žalos�, ampak veselja. Po 

tem dogodku sem se poču�l povsem spre-
menjenega. Vesel sem sedel na kolo in se od-
peljal v Ško�o Loko do kapucinov. Kocka je 
padla! Vstopil sem v samostan in tu sem še 
danes srečen – ALELUJA!
Devica Marija je bila in je še vedno moja 
glavna »botra«. Našo rodno mamo bi pa z 
eno besedo poimenoval »skrbna vrtnarica«. 
Zakaj? Ker je to, kar je Bog posejal v naša 
srca, ona dnevno zalivala z molitvijo in 
pričevanjem.
Bilo nas je osem otrok, jaz sem zadnji, edini 
še živeči. Vsi smo bili deležni očetove, 
predvsem pa mamine ljubezni. Vsak je po 
svoje doživljal �ste težke čase med vojno in 
po njej. Kdo ve, kako se je poču�la mama, ko 
so nam vzeli vse, kar je bilo v hiši in v hlevu. 
Ob vsem tem je mama ponavljala besede 
svetopisemskega Joba: »Bog je dal, Bog je 
vzel, naj bo hvaljeno Gospodovo ime.« Ma-
ma je imela močno vero pa tudi razgledana 
je bila, saj je veliko brala in zato je vedela, kaj 
se godi po svetu. Kadar je šla v Žiri po naku-
pih, je šla najprej k maši. Čeprav nismo bili 
premožni, je mama ob krušni peki vedno 
delila majhne hlebčke lačnim otrokom. 
Pogosto so na vrata potrkali berači in prosili 
hrane ter prenočišča. Mama jih je sprejela in 
nasi�la, če je le mogla. 
V lepem spominu mi ostaja to, da nas je 
mama pus�la svobodne. To sem obču�l tudi 
ob odločitvi za kapucinsko življenje. Kadar 
sem prihajal domov na počitnice, mi je rekla: 
»Sam presodi, če � je težko, lahko ostaneš 
doma, tu si vedno dobrodošel.« V veliko ve-
selje mi je bilo, ko sem vsak mesec dobil nje-
no pismo, na katerega se je podpisala: tvoja 
ljubeča mama.
Kaj naj rečem za konec? Mama, hvala za vse! 
Hvala tudi vsem materam, ki so iz slabih 
časov naredile dobre, ki so pus�le nam 
otrokom, da smo si ustvarili in imeli lastno 
mnenje, da so nas pus�le odras� in odlete�.

Slika: br. Pavel z mamo na dan nove maše, 10. 7. 1966.
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Cerkev je v približno dveh �sočletjih obstoja 
vodila pisana paleta papežev. Večina je bila 
dobrih, nekaj pa je bilo tudi slabih. Med te je 
spadal Aleksander VI., ki je bil na čelu Cerkve 
v le�h od 1492 do 1503. Kot lahko prebere-
mo v knjigi Papeži od Petra do Janeza Pavla 
II., ki jo je napisal p. Metod Benedik, je po za-
slugi strica Kalista III., ki je bil tudi papež, pri 
pe�ndvajse�h le�h postal škof. Na tem polo-
žaju si je pridobil veliko izkušenj, moči in bo-
gastva, zaplodil je več otrok, potem pa leta 
1492 s podkupovanjem kardinalov postal 
papež. Živel je nemoralno, pod njim je kup-
čevanje s cerkvenimi službami doseglo vr-
hunec. Ob tem je sicer potegnil nekaj potez v 
dobro Cerkve, vendar tudi »ob upoštevanju 
vsega tega ostaja v veljavi prepričanje, da je 
bil njegov pon�fikat prava nesreča za Cer-
kev,« piše v knjigi. Mi pa se sprašujemo, kako 
je to mogoče. Bil je božji namestnik na Zem-
lji, hkra� pa je živel kot pogani. Ali ni bil ne-
zmotljiv? Ali bi ga morali tedanji verniki 
posnema� in hvali�, ker so obljubili zvesto-
bo Cerkvi?
Na ta vprašanja odgovarja kons�tucija 
Pastor Aeternus, ki so jo objavili julija 1870 
med prvim va�kanskim koncilom in takole 
pojasnjuje papeško nezmotljivost: »Kadar 
rimski škof govori z najvišjo učiteljsko ob-
lastjo [ex cathedra], to se pravi, kadar pri iz-
vrševanju službe pas�rja in učitelja vseh kri-
stjanov s svojo apostolsko oblastjo dokon-
čno določa, da se mora celotna Cerkev drža� 
kakšnega verskega ali moralnega nauka, te-
daj ima na osnovi božje pomoči, ki mu je ob-
ljubljena v svetem Petru, �sto nezmotljivost, 
s katero je božji Odrešenik želel obdari� svo-
jo Cerkev pri dokončnih odločitvah v dolo-
čanju nauka glede vere in verske prakse. Za-
to so takšne dokončne odločitve rimskega 
škofa nespremenljive po sebi in ne na te-
melju soglasja Cerkve.« 

»Skratka, ne gre za nezmotljivost, s katero bi 
lahko razpolagal ali nanjo računal v vseh oko-
liščinah, ampak samo 'kadar govori ex cathe-
dra' in samo na doktrinalnem področju, ki je 
omejeno na resnice vere in morale ter na �-
ste, ki so z njimi tesno povezane,« pojasnjuje 
Va�can News.

To torej ne pomeni le, da lahko navijam za 
drug nogometni klub kot papež, ampak tudi 
to, da se denimo ne strinjam z njegovimi 
simpa�jami do migrantov. Narobe bi bilo, če 
ne bi hotel pomaga� pomoči potrebnim, saj 
bi potem kršil božjo in cerkveno zapoved. Ni 
pa narobe, če ugotavljam, da mnogi današnji 
migran� niso prav nič podobni popotniku iz 
svetopisemske prilike, ki so ga razbojniki 
pretepli in pus�li napol mrtvega, potem pa 
je zanj poskrbel Samarijan. Še zlas� če vem, 
da so v enajs�h mesecih lanskega leta samo 
v Bosni in Hercegovini izvršili 292 hudih 
kaznivih dejanj, med njimi več ubojev in ro-
pov, ter da so za ilegalne prehode meja pla-
čali več �soč evrov (Od kod revežu denar?). 
Tudi če se s papežem ne strinjamo v vsem, pa 
je prav, da zanj molimo, saj je poglavar naše 
Cerkve in njegova služba ni lahka.

Ali lahko mislim drugače kot papež?

Andrej Praznik



Nekaj časa nazaj me je ena od mladink 
vprašala: »Župnik, ali je res, da se eno uro 
pred obhajilom ne sme jes�?« Malo me je 
začudilo, da je vedenje o evharis�čnem po-
stu tako oddaljeno od našega vsakdanjega 
življenja. Pomislil sem, da so prvoobhajanci v 
pripravi na prejem zakramenta vedno pou-
čeni o evharis�čnem postu. A res je tudi, da 
tega vedenja ne obnavljamo ravno pogosto. 
Včasih se zgodi, da opozorim katerega od 
otrok, da bo kmalu sveta maša in se eno uro 
prej ne sme jes� in pi�. Tudi za žvečenje 
žvečilnih gumijev velja enako.
Zato se ni čudi�, da mladi in tudi odrasli o 
tem vedo zelo malo in evharis�čnega posta 
skoraj ne upoštevajo.
Mnogi starejši se gotovo spominjajo “pol-
nočnega posta”, ki je pomenil, da vernik pred 
sveto mašo ne sme zauži� ničesar od polnoči 
�stega dne. Zaradi tega so svete maše obi-
čajno obhajali zjutraj, večerne maše pa so bi-
le izjemno redke. Malo ljudi je bilo priprav-
ljenih pos�� se ves dan, da bi se zvečer lahko 
udeležili bogoslužja in vredno prejeli sveto 
obhajilo.
Navada postenja pred bogoslužjem je staro-
daven nauk, ki se je pojavil že v 2. stoletju. V 
veljavi je ostal do papeža Pija XII., ki je leta 
1957 post skrajšal na tri ure pred prejetjem 
svetega obhajila. Pozneje so to obdobje še 
skrajšali: papež Pavel VI. je leta 1964 določil, 
da se morajo verniki pos�� eno uro pred ob-
hajilom. In to pravilo velja za vse vernike še 
danes.
Katekizem Katoliške cerkve pravi, da se mora 
�s�, ki želi preje� sveto obhajilo, najmanj 
eno uro pred prejemom vzdrža� vsakršne 
hrane in pijače, razen vode in zdravil. Obsta-
jajo tudi izjeme: ostareli, bolni in vsi �s�, ki 
zanje skrbijo, smejo preje� sveto evharis�jo, 
tudi če so v zadnji uri pred obhajilom kar koli 
zaužili.
Razlog za enourni post pred prejemom sve-
tega obhajila ima dva pomena: S postom 

opravljamo pokoro za storjene grehe in 
neurejene odnose popravimo tako, da smo v 
notranjos� zopet svobodni ter lahko pri sve-
tem obhajilu iskreno sklenemo trden odnos 
z Jezusom. Poleg tega post pred obhajilom 
povzroči telesno lakoto in žejo po Gospodu, 
to pa po drugi strani zbudi tudi našo du-
hovno lakoto in žejo. To je zelo podobno, kot 
na telesnem področju, ko smo zelo lačni in 
nam vsaka jed zelo tekne. Podobno kot špor-
tniki moramo vadi� tudi na duhovnem po-
dročju in post je odličen način za krepitev du-
hovnih mišic. Brez posta smo šibki in naše 
poželenje nas lahko odnese v katero koli 
smer, kamor pač �s� trenutek najmočneje 
piha.

Tudi iz svojih lastnih izkušenj vam lahko po-
vem, da takrat, ko se pred sveto mašo in ob-
hajilom dobro notranje pripravim na sreča-
nje z živim Jezusom, veliko globlje in lepše 
doživim to srečanje. Takrat, kot pravimo, ne-
kaj odnesem od svete maše za svoje življe-
nje. Če pa pridemo k sve� maši in obhajilu 
»spotoma«, potem bomo od tega srečanja 
odšli notranje prazni. 
In nazadnje, post pred sveto mašo je podoba 
prilik v evangelijih, posebej �ste, v kateri Je-
zus nahrani pet �soč ljudi. Po dolgem dnevu 
so učenci Jezusa prosili, naj odslovi množice, 
da si bodo lahko priskrbeli hrano in jo v miru 
pojedli. Jezus pa je raje pomnožil kruh in ri-
be, in tako “zadovoljil” vse. Kot množice �-
stega dne moramo bi� tudi sami „lačni,“ ko 
se bližamo Gospodovi mizi.
Ne štejemo toliko minut pred sve�m obha-
jilom, ampak je pomembno, da svoje srce 
pripravimo v tem času na srečanje z Jezu-
som! 
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Evharistični post - kaj je že to?

župnik Andrej



Ker se epidemiološko stanje spreminja, so veljavna vsakotedenska oznanila.

Do 28. marca bodo delavniške svete maše v kapeli župnišča (razen praznikov med tednom);
00

vsako sredo  ob 17   molitvena ura pred Najsvetejšim;
301. marec  ob 18   redakcija Glasa sv. Mar�na;
30

3. marec   ob 20   mlajša zakonska skupina;

5. marec   tudi ta mesec še ni rednega obiska bolnikov in starejših po domovih 

  (v nujnem primeru pokličite duhovnika v župnišče);
00

6. marec   ob 18   srečanje oratorijskih animatorjev po zoom-u; 
00  ob 20   zakonska skupina DiŽ;
30

10. marec  ob 20   Četrta zakonska skupina;
0011. marec  ob 20   Starejša zakonska skupina;
00

15. marec  ob 20   Mešana zakonska skupina;
0020. marec  ob 18   SKVO po zoom-u;
30  ob 20    Najmlajša zakonska skupina;

21. marec  pri vseh sve�h mašah »ofer« za poplačilo obnove župnijske cerkve;
0022. marec  ob 19    redna seja ŽPS po zoom-u,
00 00

28. marec  od 17  do 20   osrednje velikonočno spovedovanje.

5 OZNANILA

Dogodki v marcu

00
Uro premaknemo na poletni čas (odslej bodo vse večerne svete maše ob 19 ).

Franc Oblak, Dobračevska ulica;
Ana Jesenko, Pot na Koče;
Antonija Manfreda, roj. Kavar, Loška c;
Jože Pustovrh, Župančičeva ulica;
Marjan Peternel, Kosovelova ulica.

V februarju so se od nas poslovili

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

SVETA SPOVED

KRSTI 

je možna ob nedeljah med sve�mi mašami 
ali pa po telefonskem dogovoru z župnikom.

so zopet možni v družinskem krogu. Po-
trebna je predhodna prijava in dogovor po 
telefonu ali elektronski poš�.

je individualna ob predhodnem telefonskem dogovoru z župnikom. Sveto obhajilo boste 
30 00 30 00  

lahko prejeli vsak ponedeljek od 17  do 18  in petek od 17  do 18 .

00 30 00
so ob 7 , 8  in 10  darovane z udeležbo ljudstva (z varnostnimi omejitvami). Prosimo, da pri-
hajate samo popolnoma zdravi, brez bolezenskih znakov ter upoštevate vsa varnostna navo-
dila NIJZ. Za udeležbo se morate vsak ponedeljek vnaprej VSI OBVEZNO PREDHODNO PRI-
JAVITI po telefonu ali elektronski poš� župniku. Tis�, ki ne boste prijavljeni, se svete maše ne 
boste mogli udeleži�.

MOŽNOST PREJEMA SVETEGA OBHAJILA

NEDELJSKE SVETE MAŠE

Župnijska cerkev je za OSEBNO MOLITEV
00 00

odprta vsako nedeljo od 11  do 18 .
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MAREC 20211  
PONEDELJEK 

1800 KAPELA + starši Urbanovi (Brekovice); + Janez in vsi 
Cigale; + Mihela Jereb, 3. obl. 

sv. Albin, škof 

2 
TOREK 

700  KAPELA 

1800 DOBRAČ. 
+ Francka Trček 
+ Rajko in vsi Vehar (Brekovice)  

sv. Neža Praška, klarisa 

3 
SREDA 

1800  KAPELA + starši in brata Vidmar; za zdravje (M) 

+ Terezija Šubic (Žirovski Vrh), obl. 
sv. Kunigunda, kraljica 

4  
ČETRTEK 

1800  KAPELA 
+ Romana Špik, obl.; za zdravje (H) sv. Kazimir, polj.  kraljevič 

5 
PETEK 

1800 KAPELA  + Jože Pustovrh, 7. dan  

+ Franc Oblak, 30. dan 

+ Jožefa in Avguš�n Žakelj; + Berta Čadež, obl. 

sv. Hadrijan, mučenec; 

PRVI PETEK 

6 
SOBOTA 

800 KAPELA + Julijana in Maks Zajec 

na čast sv. Antonu za zdravje pri živini 
sv. Marcijan, mučenec; 

PRVA SOBOTA 

7 
NEDELJA 

700 

 

800 

900 

1000  

+ Vida, Anton in Roman Mlinar 

+ Matevž Pečelin in Zdravka Demšar 

za župljane 

+ Pavla Oblak (Žirovski Vrh 21)  

+ Miha in Borut Slabe, ter starši Pivk  

+starši Gregorač, starši Oblak, Šentej 

 
 

3. POSTNA NEDELJA 

8 
PONEDELJEK 

1800 KAPELA 
 

+ Gantar (Žirovski Vrh) 

+ Franc Kogovšek 
sv. Janez od Boga, 

redovni ustanovitelj 

9 
TOREK 

700 KAPELA 

1800 DOBRAČ. 
+ duhovnik Zdravko Bahor 

+ Kolerjevi 
sv. Frančiška Rimska, 
redovnica 

10 
SREDA

 1800  KAPELA + Anton Beovič st., obl. 

+ Marija Jemec, obl.; po namenu (Ž) 
sv. 40 mučencev iz 
Armenije 

11 
ČETRTEK

 
1800 KAPELA + Marica Albreht; 

za zdravje oči in nog 
sv. Benedikt, škof 

12 
PETEK

 1800 KAPELA za duše v vicah; za blagoslov v družini sv. Jus�na, redovnica 

13 
SOBOTA

 
800  KAPELA 
 

+ Ciril in Polona Bogataj  

+ Manca – Marija Podobnik; po namenu (K) 
sv. Kris�na, mučenka 

14 
NEDEJA

 

700
 

800
 

900
 

1000
 

 

+ Ana Petrovčič, obl.; + Ivana Kranjc 

za župljane  

+ Anton in Marija Logar (Selo 65), obl.
  

+ teta Rezi Lazar 
 

+ Ma�lda Krolnik in vsi Krolnik
  

4. POSTNA NEDELJA –
 

PAPEŠKA NEDELJA
 

15
 

PONEDELJEK
 1800 

 

  
+ duhovnik Janez Ham, obl.

 

za sprejemanje pravih odločitev
 

sv. Ludovika
 

de Marillac, redovnica
 

16
 

TOREK
 700 KAPELA

 

1800  DOBRAČ.
 

za zdravje in Božji blagoslov v družinah
 

+ stari starši, starši in brat Mravlje 
 sv. Herbert, škof

 

17
 

SREDA
 1800  KAPELA

 
+ Marija in Vinko Mlakar; po namenu (Ž)

 
sv. Patrik, škof in misio.
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Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. Naklada: 600 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; kaplan Anže Cunk: 040 612 109

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

Vaše darove za vzdrževanje župnije namesto »pušce« lahko oddate v nabiralnik v 
župnijski cerkvi ali nakažete na TRR Župnije Žiri: SI56 0700 0000 0846 221

(pripis: dar za cerkev). Bog vam povrni!

00 45
Ob sredah med 17  in 17  
bo v kapeli IZPOSTAVLJENO 
NAJSVETEJŠE.
Za udeležbo se morate
predhodno prijavi�.

Od ponedeljka do sobote se 
DELAVNIŠKE SVETE MAŠE 
lahko udeležite le iz �s�h 
družin, ki ste darovali ta dan 
za svete maše (največ 7 iz 
vsake družine).

18 
ČETRTEK 

1800 KAPELA 
 

+ Nočevi, obl. 
za nove duhovne poklice 

sv. Ciril Jeruzalemski, 
škof in cerkveni učitelj 

19
 PETEK

 

800  
 

1800 
 

 
 

+ Pavla Bogataj, obl.; za zdravje (M) 
+ starši Cigale in sestra O�lija in

 
Jože Podobnik ter za zdravje in srečo

 + Jože Jezeršek, god 
 

SV. JOŽEF, JEZUSOV 
REDNIK

 

20
 SOBOTA

 

800  KAPELA
 

 

+ Janez Čelik
 + Pavel in starši Tropenaver

 

sv. Mar�n iz Brage, škof
 

21

 
NEDELJA

 

700

 800

 900

 1000 

 

+ Ivanka Peternel, obl.

 za župljane

 po namenu (A)

 + Marija Okršlar, obl. 

 

 5. POSTNA,

 TIHA NEDELJA

 

22

 
PONEDELJEK

 

1800 KAPELA

 
 

v čast svetemu Jožefu

 
po namenu (Ž)

 

sv. Lea, spokornica

 
23

 

TOREK

 

700 KAPELA 

 
1800 DOBRAČ.

 

za duševno in telesno zdravje

 
+ Milka Oblak, god

 
+starši in brat Kavčič

 

sv. Jožef Oriol, duhovnik

 
24

 

SREDA

 

1800

 

KAPELA

 

+ Jožefa Cankar, obl.

 

+ Cilka Ručigaj

 

sv. Katarina Švedska, 
redovnica

 
25

 

ČETRTEK

 

800

 

1800 

 

+ Marica Albreht

 

za dobrotnike

  

GOSPODOVO

 

OZNANJENJE

 
26

 

PETEK

 

1800 KAPELA

 

+ Jože Pustovrh, 30. dan 

 

+ Ivan Gaser; + Metod Trček, obl.

 

po namenu (Ž)

 

sv. Evgenija, mučenka

 27

 

SOBOTA

 

800  KAPELA

 

+ Bernard Kavčič, obl.

 

za odvrnitev nesreč za Brekovice

 

sv. Peregrin, redovnik

 28

 

NEDELJA

 

700

 

800

 

900

 

1000 

 

+ družini Zdolšek in Demšar; za župljane

 

+ Vida Košir in Ljudmila Lazar

 

+ Franc Eržen

  

+ Blaževcovi

  

za Božje varstvo in za zdravje

  

CVETNA NEDELJA
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Na geslo sv. Benedikta »Moli in delaj« 
nale�mo velikokrat, več duhovnih redov pa 
ga je privzelo za svojega. Dan, razdeljen na 8 
ur dela, 8 ur molitve in 8 ur počitka, mi nika-
kor ni bil razumljiv.
Pravijo, da ženske zmoremo, za razliko od 
moških, dela� več stvari hkra�. Vidite, tako 
sem smernice svetega Benedikta jaz vzela 
malo po »žensko«.
V vsakodnevnem življenju imamo polno 
motečih stvari, ki nas vznemirjajo in nam ru-
šijo notranji mir. Ko sem po mesec dni hodila 
po »caminu«, tako po Španiji kot pozneje po 
Portugalski, mi je bil dan mir. 24 ur sem imela 
zase, sama sem se odločala, kako in kaj bom 
počela. Seveda sem bila tudi tam omejena 
(vreme, prenočišča …), pa vendar sem bila 
gospodar svojega časa. Ko to postaneš, � čas 
ni več pomemben. Delaš �sto, kar moraš, in 
takrat, ko lahko. Nihče te ne priganja, nihče � 
ne stoji za vratom in materialne stvari niso 
pomembne. Takrat, vsaj zame to velja, sem 
lahko začu�la Božjo prisotnost. Najbrž zato, 
ker sem nehala uveljavlja� svoje želje in 
potrebe. Pravzaprav nisem imela veliko že-
lja, največkrat jih sploh ni bilo. Moje delo je 
bilo samo hoja in občudovanje narave. Vsak 
korak mi je prinesel veliko novega, lepega. 
Prinesel mi je tudi bolečine, a ker so me iz-
kušnje naučile, da brez bolečine ni biserov, 
sem vedno, tudi z bolečinami, veselo hodila 
naprej.
Takšna hoja je lahko zelo dobra meditacija. 
Ko človek ne usmerja več misli, ko premi-
šljuje �sto, kar se mu »v misli pripelje«, po-

tem je na po� zanimivim spoznanjem. Takrat 
ugotoviš, da posamezne stvari, za katere si 
porabil veliko energije in časa, sploh niso po-
membne. Za to, da živiš, je pomembno, da 
dihaš in pus�š diha� tudi drugemu. Tako 
enostavno je to. 
Na po� sem tudi vsak dan molila (s tem mi-
slim klasično molitev, kot je rožni venec), a 
največkrat sem se z Bogom prosto pogo-
varjala. Skupaj z njim sem občudovala na-
ravo, se čudila človeku in njegovim delom, 
premišljevala o sebi in mu govorila o pre-
teklih dogodkih. Bil je tam in vzel si je čas za 
poslušanje. Pravzaprav ga nisem za nič prosi-
la, samo govorila sem z njim. V tem »pogo-
voru« sem razčis�la z marsikaterim pomisle-
kom, ki sem ga nosila s seboj. Imela sem 
občutek, da iščem odgovore sama, a Bog je 
bil z mano, da me je usmerjal, predvsem pa 
poslušal, ne da bi se mi v�kal v besedo.
Ko sem se vrnila domov, sem na življenje za-
čela gleda� malo drugače. Nič več nisem že-
lela spremeni� sveta z veliko akcijo, življenje 
sem začela sprejema�. 
Ko zdaj premišljujem o mojem »caminu«, se 
mi zdi, da je bila ta pot res čas, ko sem imela 
cel dan zase. Dan je bil čudovita kita, sple-
tena iz pramena molitve, dela in počitka. Vse 
troje se je prepletalo v čudovito celoto.
Ali lahko tako kito spletamo tudi doma? Do-
ma je veliko več motečih dejavnikov, pa 
vendar mi včasih uspe. Trenutki, ko začu�š 
ob sebi Boga, te napolnijo z radostjo – in 
veste – za te trenutke je vredno žive�. 

Moli in delaj!

Hermina Cankar



Postni čas je čas, ko poskušamo v nas 
življenje v grehu čim bolj omeji�. Čeprav si 
danes post predstavljamo bolj v smislu »od-
rekanja«, bi moral bi� postni čas predvsem 
čas, ko preverimo, katerim grešnim nagnje-
njem bi se bilo dobro odpoveda�. Katekizem 
nas uči o sedmih naglavnih grehih: napuh, 
lakomnost, nevoščljivost, jeza, nečistost, po-
žrešnost in lenoba.
Danes se bomo na kratko ustavili pri prvem 
grehu, ki je prvi tudi po redu Svetega pisma. 
Adam in Eva namreč podležeta napuhu: 
»Bosta kakor Bog«, pravi kača (1 Mz 3,5).
Hkra� pa je napuh posebej zanimiv prav se-
daj, v postnem času, ker hudič točno ve, da je 
treba človeka, ki se je odločil hodi� za Go-
spodom, vabi� v ekstreme. In ko gre za gre-
šna nagnjenja, imamo predvsem dve možni 
skrajnos�: za �ste manj povezane z vero je 
na voljo »minimalis�čni ekstrem«, torej 
prepričanje, da je to vse skupaj brez veze; za 
�ste bolj »cerkvene« pa je na voljo »maksi-
malis�čni ekstrem«, kar pomeni, da si na-
ložiš neko odpoved in jo strogo upoštevaš.
Vsekakor je v postnem času veliko bolj po-
treben »maksimum«. Če se hočeš lo�� kakr-
šne koli postne vaje, ne prideš nikamor, če ne 
zasleduješ nečesa več, torej želiš nekaj 
spremeni�. Če si podvržen »minimalizmu«, 
čemur nasedajo danes predvsem mladi, po-
tem si tako ali tako prepričan, da si povsem 
OK in ni česa spremeni�. In to je posledica 
napuha in majhne vere. Tega ne trdim kot 
kri�ko, ampak opažanje. Različni smo si in na 
zelo različne načine podlegamo napuhu. Mi-
nimalizem verskega življenja je primer, ko nas 
napuh zagrabi na tak način, da mislimo, da 
Boga ne potrebujemo; naslednji korak pa je 
seveda ta, da se odločimo, da Boga sploh ni.
Če pa se odločiš za neko postno vajo, pa se je 
treba varova� napuha, ko gre za maksimum. 
Namreč, bolj »versko živahnim« katoliča-
nom se rado zgodi, da postno vajo vzamemo 

kot dokaz za to, »da zmoremo«. Kolikokrat 
sem že to videl! Hudič te vedno pričaka tam, 
kjer si, tudi v postni vaji. Kaj hitro se zgodi, da 
je človek sam sebi všeč, ker mu neka postna 
vaja tako dobro gre. In najboljši test tega, 
koliko smo »s srcem« pri neki postni vaji, je 
ta, da pomislimo, kaj bomo storili na veliko 
noč. Če je odgovor: »Takrat pa se bom sebi 
oddolžil za vse te napore, ki jih sedaj pre-
življam,« potem je nekaj narobe. Primer: ne-
kdo se odloči, da ne bo pil alkohola 40 dni, 
potem pa komaj čaka, da se ga bo nacedil 
tam okrog velike noči. Pri taki postni vaji je 
nekaj narobe.

Skratka, človekov napuh se začne s tem, da 
odpade od Gospoda, da se njegovo srce iz-
neveri svojemu Stvarniku, kot pri Adamu in 
Evi. Rešitev te težave? Manj ukvarjanja s sa-
mim seboj (minimalis�čno: »Kako sem jaz 
fajn, ne potrebujem spremembe.«; maksi-
malis�čno: »Kako sem jaz fajn, zelo sem ve-
ren.«) in več ukvarjanja z Gospodom Bogom. 
Zato pa nam Cerkev v postnem času ne go-
vori toliko o naših postnih vajah, ampak o 
postnih vajah Gospoda Jezusa. Njega glej-
mo, posebej, ko bo na vrs� veliki teden. On je 
zdravilo za vsak napuh. Že samo pogled nanj, 
prebičanega in umrlega za nas, zdravi nas 
same in daje smisel postnemu času.

9

Napuh - prvi (naglavni) greh

Gabriel

GLEDATI - V IDETI



19. marca v Cerkvi obhajamo praznik svetega Jožefa. Letošnje leto je posvečeno prav njemu. 
Zato smo se ob tej priložnos� z mladimi iz naših mladinskih skupin pogovarjali o našem 
odnosu do očetov, saj je sve� Jožef velik priprošnjik in zavetnik naših očetov. Zastavili smo si 
dvoje vprašanj:

10

OČE!

PRIČE(VANJA)

Kako se izraža, kaže očetova prisotnost v tvojem življenju?

„Podpora in pomoč v težkih situacijah. 
Očetova moč. Sin lažje nekaj zaupa 
očetu kakor materi, ker te v določenih 
situacijah oče bolj razume.“

„Vzgoja: strogost, natančnost in red. 
Po navadi je bolj strog kot mama.“

„Podpora, razumevajoč. Skupne lastnos�,
ki jih lahko razvijamo z očetom. Razlaga 

in pomoč v težkih situacijah.“

„Razumevajoč in umirjeno odreagira ter vedno vliva novo motivacijo.“

„Modrost, 
izkušenost, zgled.“

„ P o d p i r a  p r i  o d l o č i t v a h ,  z n a 
svetovati in usmerjati na pravo pot. 
Ne obupa nad menoj. Razumen in nam 
stoji ob strani. Vliva pogum. Ima 
veliko mero potrpežljivosti.„

„V določenih stvareh se lažje pogovarjam. 
Je delaven, skrbi za družino. Navadil
me je reda, obnašanja, pravičnosti in 
pomoči.“

„Največ stvari se lahko z njim 
pogovorim (delikatne zadeve), 
me podpira in ima izkušnje.“

„Prosti pogovori, pomoč in preudarnost,
realnost, direktno pove.“

„Pomoč pri odločitvah: modrost, 
dobri nasveti, svobodna izbira.“

„Nauči ravnati z 
denarjem, obvelja 
zadnja beseda.“

„Pomoč pri odločitvah, 
svetuje in usmerja.“

„Podpora v dejavnostih, pri športu, pogovor.“



11 PRIČE(VANJA)

Izjave mladih iz mlajše in starejše mladinske skupine je zbral in uredil kaplan Anže.

Kaj pri očetu pogrešaš? Za kaj si mu hvaležen/-a?

„Hvaležna za življenje in da je vedno ob 
meni, ko ga potrebujem in vem, da me ne 
bo zapustil.“

„Hvaležna za podporo pri 
odločitvah, vedno me bo imel 
rad, ne glede na to, kaj bom 
naredila.
Trezen pri odločitvah in zna 
usmeriti na pravo pot.“„Hvaležnost za vzgojo.“ 

„Hvaležnost, stalno podporo in da se 

lahko obrnem nanj. Pogrešam, da se 

vedno ne posveti (včasih dela dve 

stvari hkrati).“

„Hvaležnost za vse.“

„Pogrešam oseben s�k. Hvaležen pa sem mu za podporo.“

„Hvaležnost, da mi pomaga priti 
do cilja, pokaže, da mu je mar.“

Ob tej priložnos� bi vam, dragi očetje, radi rekli hvala za vse, kar storite za 
nas, za svoje družine. Naj vas sve� Jožef vedno spremlja s svojo 
mogočno priprošnjo ter naj vam pomaga v življenju se 
prav odloča�, tako kot je on vodil njemu zaupano Sveto 
Družino. Dragi naši očetje, Bog vas živi!

„Hvaležnost za vso podporo in da mi stoji 

ob strani. Včasih je preveč skrben, zato 

pogrešam sproščenost.“

„Kdaj pogrešam skupno 
življenje zaradi službe, sedaj 

skupaj najdemo rešitev.“

„Pogrešam bolj odločno 
besedo, hvaležnost za dom.“

„ H v a l e ž n o s t  z a  s t a l n o 
podporo in da se lahko obrnem 
nanj. Pogrešam, da se vedno ne 
posveti (včasih dela dve stvari 
hkrati).“

„Kdaj pogrešam, da smo kot 
družina skupaj, da skupaj 
poiščemo  rešitev.“



AKTUALNO

Poudarki iz postnega Pastirskega pisma slovenskih škofov

»… naše versko življenje v cerkvenem ob-
čestvu je med epidemijo prav tako priza-
deto. Občestveno obhajanje svete maše in 
drugih zakramentov smo v naših cerkvah za-
časno prekinili, da ne bi ogrožali svojega in 
tujega zdravja. Upali smo, da to ne bo trajalo 
dolgo, a nas je epidemija prikrajšala celo za 
slovesno obhajanje velikonočnih in nato še 
božičnih praznikov. Seveda nam nič ne more 
prepreči�, da ne bi obhajali verskih resnic Je-
zusovega rojstva ter njegove smr� in vsta-
jenja z molitvijo in premišljevanjem Božje 
besede tako v ožjem krogu kot v duhu skupaj 
z vsem cerkvenim občestvom. Kaj� sodobna 
tehnična sredstva nam omogočajo medse-
bojno povezanost, kakršna še pred desetlet-
jem ni bila mogoča. To smo tudi s pridom 
uporabljali. A nobena oddaja po televiziji ali 
spletu (internetu) ne more enakovredno 
nadomes�� nedeljskega obhajanja svete 
evharis�je v krogu župnijskega občestva, 
kakor ne more noben telefonski pogovor 
enakovredno nadomes�� ljubečega objema 
ali osebnega prijateljskega druženja. V tem 
času prisilne odsotnos� od rednega nedelj-
skega skupnega obhajanja svete evharis�je 
smo lahko še bolj začu�li, da bi� pri sve� ma-
ši ni zgolj opazovanje tega, kar se dogaja pri 
oltarju. Ko smo pri maši, se v živo udele-
žujemo skrivnos� Jezusove zadnje večerje, 
ki doseže svoj vrhunec s sve�m obhajilom. 
Sedaj bomo lahko še bolj razumeli krščanske 
mučence, ki so se rajši izpostavljali smrtni 
nevarnos�, kakor da bi se odpovedali ob-
hajanju svete evharis�je. Vedeli so, da brez 
nje dolgo ne bodo mogli obsta� kot kristjani.
Zato smo se v času sedanje epidemije ško�e 
s težkim srcem odločili, da začasno omejimo 
skupno obhajanje svete maše in drugih za-
kramentov. To smo storili v upanju, da ga bo-
mo lahko vsaj delno nadomes�li z raznimi 

obhajanji svete maše na daljavo, kar se je tu-
di zgodilo. Hvaležni smo vsem, ki so nam to 
omogočili. Vsi pa ču�mo, da to ni to. Sveta 
maša ni predstava, kakršne lahko spremlja-
mo na televizijskem zaslonu. Svete maše ne 
opazujemo od daleč, ob kuhanju kosila ali 
zleknjeni na kavču, ampak se je osebno 
udeležujemo, ko smo dejansko navzoči v 
občestvu z drugimi bra� in sestrami in ma-
šnikom, ki osebno predstavlja samega Jezu-
sa Kristusa in v njegovem imenu za nas, med 
nami in z nami obnavlja Jezusovo življenjsko 
daritev. Edino to je pravo obhajanje svete 
maše. Druge oblike, kot so svete maše po 
radiu ali televiziji, so samo zasilni nado-
mestki, ki nam v času bolezni ali drugih ne-
zmožnos� lajšajo odsotnost od svete maše 
»v živo«, niso pa njena enakovredna zame-
njava. Vse to smo lahko v času epidemije še 
bolj začu�li …
Če drži slovenski pregovor, da znamo zdravje 
prav ceni� šele takrat, ko ga izgubimo, je tudi 
ta izkušnja, ko nam ni mogoče skupno ob-
haja� bogoslužja v župnijski cerkvi, takšna 
šola. … Če smo v preteklos� na to pozabljali 
ali celo nedeljsko sveto mašo omalovažujoče 
opuščali, naj bo odslej drugače … 
Čas epidemije nam je prinesel še druge pre-
izkušnje. Mnogi ste težko oboleli, nekateri 
pa ste celo izgubili svoje najdražje. Zausta-
vitev pretoka ljudi in blaga ter mnogih oblik 
poslovanja je povzročila težke posledice za 
gmotno stanje marsikatere družine … 
V časih omejitev smo izkusili, kako smo 
krhki, kako hitro se nam lahko podrejo 
najlepši gradovi, ki smo jih gradili na pesku 
posvetnih uspehov in zaupanja vase. Jezus 
pa pravi, da je hišo treba gradi� na skali, ki 
vzdrži vse viharje. Ta skala je On sam s svojo 
besedo in svojim Duhom …«
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