
SPOMNIMO SE … 
8. februarja je izšla knjiga o našem rojaku škofu Leniču z 

naslovom »V blagor Gospodove črede«. Patricija Haler je v njej 
popisala njegovo življenjsko zgodbo in David Smukovič je 
predstavil njegov rodovnik. V knjigi je tudi igra »V imenu 
ljudstva« s fotografijami. O dogodku je Rok Retelj napisal 

obširnejši članek na spletni strani Posavskega obzornika in 
ste si lahko prebrali. Za knjigo je kar nekaj zanimanja. Nekaj 
izvodov vam je še vedno na voljo v župnišču. Vabljeni, da si 

vzamete in preberete. 
OPRAVIČUJEMO SE NATAŠI BAZNIK, KER PO POMOTI NI 

BILA  NATISNJENA NJENA ZADNJA LEKTORIRANA VERZIJA!    

 

 
 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
FEBRUAR Črešnjice Dol. Krška vas MePZ Cerklje ob Krki 

MAREC Gazice/Zasap Gor. Skopice Cerkveni MPZ 

APRIL Hrastje Dol. Skopice MePZ Cerklje ob Krki 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko nalogo v župniji. 

Bog povrni. Hvala, ker poskrbite tudi za učilnico in kapelo v župnišču. 

 

 

 

FEBRUAR/MAREC 2019 

Leto XXXI 
 

 

Pričenja se postni čas. Čas priprave na veliko noč kar najbolj 
izkoristimo za čim globljo notranjo prenovo. Potrudimo se in 
imejmo svet okoli sebe še rajši, bolj ga ljubimo, da bodo potem 
prazniki še dosti lepši. Med postnim časom bomo molili križev 

pot. Vsak ima svoj križev pot. Jezus nam kaže, da ima tudi naš 
življenjski križev pot upanje na vstajenje. 

 
 

»… in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil«  
(Mt 6, 4b). 



22. 2.  PET Sedež apostola Petra 
Krška vas 18'00 Marija Škofljanec, 7. dan 
23. 2. SOB Polikarp, škof in mučenec 
Cerklje  17'30 Franc Bevc in vsi ++ iz družine Bevc  
Cerklje  18'00 koncert STANETA VIDMARJA 

24. 2.  NED 7. nedelja med letom 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Kor 15,45-49; Lk 6,27-38 
»In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.« (Lk 6,31) 
Cerklje 7'00 za nečaka ob godu in rojstnem dnevu sina 
Krška vas 9'00 za farane  
Cerklje 10'30 družina Rudman ter Franc Zalokar in njegovi starši  
25. 2. PON Valburga, opatinja  
Krška vas 18'00 za žive in ++ iz družine Likar, Piltaver ob obletnici v zahvalo in priprošnjo  
26. 2. TOR Aleksander, škof 
Cerklje 18'00 Franc ter vsi ++ iz družine Lopatič in Starčič / maša s prvoobhajanci 
27. 2.  SRE Gabrijel Žalostne Matere Božje 
Cerklje 18'00 Franc Pavlovič 

28. 2.  ČET Ožbolt, škof 
Cerklje 18'00 Franc Kuželj in starši ter ++ iz družine Lopatič  
1. 3. PET Albin, škof – PRVI PETEK 
Cerklje  17'00 čaščenje Najsvetejšega v kapeli! 
Cerklje 18'00 Franc Drobnič / po maši vaje za ministrante 
2. 3. SOB Neža Praška, devica – PRVA SOBOTA 
Cerklje  18'00 po namenu sester / po maši čaščenje Najsvetejšega v kapeli 
3. 3. NED 8. nedelja med letom; Sir 27,4-7; 1 Kor 15,54-58; Lk 6,39-45 
»'Iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.'« (Lk 6,45) 

Cerklje 7'00 Franc Lopatič, 3. obl.  
Krška vas 9'00 za farane 
Cerklje 10'30 mama Terezija in oče Karl Mladkovič 
4. 3. PON Kazimir, kralj 
Krška vas 18'00 Ivan Lepšina / 19'00 – GOSPODARSKI SVET 
5. 3.  TOR Hadrijan, mučenec / pust 
Cerklje 17'00 Franc Rot in Neža 

6. 3.  SRE PEPELNICA 

Krška vas 17'00 Ajster Anton in starši 
Cerklje 18'00 Anton Baznik ob godu in rojstnem dnevu ter 6. obl.  
7. 3. ČET Perpetua in Felicita, mučenki 
Cerklje 18'00 Franc Marinček, 12. obl.  

8. 3.   PET Janez od Boga, redovnik (pri maši križev pot) 
Cerklje 18'00 Marija Račič  / po maši vaje za ministrante  
9. 3.  SOB Frančiška Rimska, redovnica 
Cerklje 18'00  Jože Butkovec, 1. obl.  
10. 3.  NED 1. postna nedelja 5 Mz 26,4-10; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13 
»Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi«  
Cerklje 7'00 Marija Zlobko, 30. dan / ta dan nabirka za ORGLE 
Krška vas 9'00 Jože Pavlovič, 10. obl., ter Uršula in Martin Tomše / za farane 
Cerklje 10'30 Alen Valentič  
Cerklje  15'00 križev pot (župnik) 

11. 3.  PON Benedikt, škof 
Krška vas 18'00 Franc Potokar 
12. 3.  TOR Justina, redovnica  
Cerklje 17'00 Natalija Zorič, obl., in Anton Zorič 
13. 3.  SRE Kristina, devica in mučenka  
Cerklje 18'00 Marija Zlobko in Miha 

14. 3. ČET Matilda, kraljica 
Krška vas 17'00 Marija Škofljanec, 30. dan 
15. 3.  PET Ludovika, redovnica 
drugje  za rajne 
16. 3.  SOB Hilarij Oglejski, škof 
drugje  za rajne 
17. 3.  NED 2. postna nedelja, papeška nedelja 1 Mz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Lk 9,28-36 

»Iz oblaka se je zaslišal glas: 'Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!'« (Lk 9,35) 

Cerklje  7'00 Jožefa Preskar in ++ Potokar  / za farane 
Krška vas 9'00 Jože Kodrič ob godu in rojstnem dnevu  
Cerklje 10'30 za vsi ++ Kavčič s Črešnjic 
Cerklje  15'00 križev pot (župnijski pastoralni svet)  
18. 3. PON Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj (TA TEDEN NI VEROUKA)  
drugje  za rajne 
19. 3.  TOR SVETI JOŽEF 
Cerklje 17'00 Albina Baznik, njeni starši, Zofija, Franc in Vili Jurečič iz Krške vasi  
Krška vas 18'00 mama Draga, 1. obl., ter mož Jože za rojstni dan in god ter vsi ++ Gerjevič, Piltaver in Poldan 

20. 3. SRE Klavdija, mučenka 
drugje  za rajne  
21. 3.  ČET Nikolaj iz Flue, puščavnik 
drugje  za rajne 

22. 3.  PET Lea, spokornica 
drugje  za rajne 
23. 3.  SOB Rebeka, redovnica / ROMANJE VEROUČENCEV 

Cerklje 8'00 Ana Bogolin ob r. dnevu 
Cerklje  9'00 odhod avtobusa izpred cerkve 
24. 3.  NED 3. postna nedelja 2 Mz 3,1-8.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9 
»’Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad’« (Lk 13,8-9) 
Cerklje 7'00 za farane / ta dan nabirka za BELJENJE 
Krška vas 9'00 Terezija Tomše, 4. obl., in vsi ++ iz družine Tomše 
Cerklje 10'30 Lopatičevi z Boršta 
Cerklje  15'00 križev pot (Karitas) / ob 18'00 prireditev z igrico ob materinskem dnevu 
25. 3. PON GOSPODOVO OZNANJENJE / k maši lahko pridejo veroučenci 
Cerklje 7'30 po namenu sester 
Krška vas 17'00 Janez in Julijana Enoh ter za očeta in oba brata Dornik 
26. 3. TOR Larisa, mučenka 
Cerklje 18'00 + Ignac Bevc / maša s prvoobhajanci in starši 
                         po maši sestanek za starše prvoobhajancev v pripravi na prvo sveto spoved   
27. 3.  SRE Rupert, škof 
Cerklje 18'00 Ljudmila in Janez Kodrič ter stari starši Zlobko  
28. 3.  ČET Bojan, knez 
Cerklje 18'00 družina Pavlovič iz Krške vasi 



29. 3.  PET Bertold, redovnik 
Krška vas 18'00 ob 80-letnici ter za vse ++ Remše in Rutar 
30. 3. SOB Amadej, knez 
Cerklje 8'00  sestra Amanda, 7. obl. 
31. 3.  NED LETNI ČAS – 4. postna nedelja (Laetare) Joz 5,9.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32 
»’Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.’ In začeli so se veseliti« (Lk 15,24) 
Cerklje  7'00 Jože Žitnik in sorodniki / za farane 
Krška vas 9'00 Franc Piltaver, mama Frančiška in ata Franc / pri vseh mašah nabirka za ORGLE 
Cerklje 10'30 Milan Kovač ob rojstnem dnevu in vsi ++ iz družine Kovač 
Cerklje  15'00 križev pot (DOM) 
1. 4.  PON Irena in Agapa, mučenki 
Krška vas 18'00 Marjan Horžen, 1. obl.  
2. 4.  TOR Frančišek Pavelski, redovni ustanovitelj 
Cerklje  19'00 Janez in Marija Zorko 

3. 4.  SRE Rihard, Škof (pastoralna konferenca) 
Cerklje  7'00 po danem namenu (31. 3.)  
4. 4.  ČET Izidor, škof in cerkveni učitelj 
Cerklje  19'00 po danem namenu (10. 3.)  
5. 4.  PET Albert, škof / PRVI PETEK / tečaj za zakon v Kostanjevici 
Cerklje  18'00 molitev pred Najsvetejšim 
Cerklje  19'00 za pozabljene namene 
6. 4. SOB Viljem, opat 
Cerklje 11'00 za ++ sosede Jelko, Branka, Micko, Mihelo, Milko in Marijo 
7. 4.  NED 5. postna nedelja (tiha) Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; Jn 8,1-11 
»In Jezus ji je dejal: 'Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!'« (Jn 8,11b) 
Cerklje 7'00 družina Gramc in Hotko / za farane 
Krška vas 9'00 Marjan Zagorc, 7. obl.    
Cerklje 10'30 starši, sin Franc in žena Hilda Andrejaš (umrla v Avstraliji) 
Cerklje  15'00 križev pot (pevci) 
8. 4.  PON Julija, redovnica 
Krška vas 18'00 po namenu  
9. 4.  TOR Hugo, škof 
Cerklje 19'00 Marija Zlobko / po maši ob 19'30 srečanje ŽPS 

10. 4.  SRE Ezekiel, prerok 
Cerklje 19'00 Rok Turšič ob rojstnem dnevu 

11. 4.  ČET Peter Damiani, škof 
Cerklje 19'00 po namenu 
12. 4.  PET Sedež apostola Petra 
Cerklje  6'30 za naše drage rajne (pri maši sodelujejo birmanci) 
13. 4. SOB Polikarp, škof in mučenec / PRVA SVETA SPOVED  
Cerklje  19'00 Rudolf in Frančiška Klasič ter vsi ++ Klasič 
14. 4.  NED Cvetna nedelja Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; (Procesija) Lk 19,28-40; (Pasijon) Lk 23ss 
»Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu!« (Lk 19,38) 
Cerklje 7'00 družina Rostohar in Dvornik 
Krška vas 9'00 Franc in Slavka Kalin ter ostali sorodniki 
Cerklje 10'30 Marjan Kodrič, 5. obl.  
Cerklje  15'00 križev pot (bralci) in spovedovanje (od 14'00) 

V primeru, da opazite, da kakšna maša, ki ste jo naročili, ni napisana ali je narobe napisana, me, 
prosim, obvestite. Za napake se opravičujem. Tekom nedeljskih oznanil jih bom popravil. 

ORGLE IN BELJENJE 
Za orgle je treba zbrati še 9.738 evrov, za beljenje pa 5.910 evrov. Hvala 
vam za vsak dar, ki ga namenite v ta namen. Še malo in bo vse poplačano. 
Res sta bila dva zelo velika projekta skupaj, vendar ste/smo uspeli tudi 
poplačati. Hvala vam. Svoje darove lahko oddate v cerkvi, hvaležen sem 
tudi, če jih sami nakažete na župnijski račun TRR: SI56 0237 3025 3984 
827 s pripisom »za orgle« ali »za beljenje«. Kot sklic lahko uporabite 
datum nakazila. Naj Bog vidi in vam obilno povrne. 
 
6. 3. – PEPELNICA IN POSTNI ČAS  
Naj bo letošnji postni čas res nekoliko bolj 
»posten«, da naredimo kakšno konkretno 
zaobljubo za 40 dni in da to poskušamo tudi 
uresničiti. Lahko je to odpoved kakšnim 
jedem, lahko pa tudi uvedemo kakšno dobro 
dnevno navado. Premislimo in se odločimo. 
Postni čas je res lepa in izredna priložnost za 
kaj takega in naj obrodi sadove za večnost.  
 

19. 3. – SVETI JOŽEF 
Na ta dan se posebej spomnimo naših očetov, varuhov naših družin. Tako tudi 
začenjamo teden družine, ki ga sklenemo z materinskim dnem 25. 3. Dva posebna 
dogodka nam bosta v ta namen še posebej približala družine, in sicer izlet z 
veroučenci in družinami ter igra ob materinskem dnevu. Lepo povabljeni, da se 
obojega udeležite. 
 
24. 3. – MATERINSKI DAN 
Prav je, da se posebej spomnimo naših mater ob materinskem dnevu. Z otroško 
dramsko skupino pripravljamo kratko prirejeno družinsko igro – Mame ni doma. 
Lepo povabljeni. Obenem vsem mamam hvala za vaš »da«, ki ste ga dale 
življenju, hvala za vso vašo skrb in ljubezen, hvala, da ta svet delate tako lep. 
 

26. 3. – SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV 
V pripravi na prvo sveto spoved bomo imeli skupni sestanek, in sicer v torek, 26. 
marca, po skupni sveti maši. Lepo vabljeni. 
 
5.–7. 4. – PRIPRAVA NA ZAKON V KOSTANJEVICI 
Vsi, ki imate namen skleniti krščanski zakon in še niste opravili tečaja, prav lepo 
povabljeni, da izkoristite priložnost. Prijavite se pri g. Jožetu Miklavčiču. 
 

9. 4. – SREČANJE ŽPS  
Priprava na veliko noč in praznik našega farnega zavetnika sta le dve izmed več 
točk našega srečanja. Želimo pa se lepo pripraviti tudi na zlato mašo, ki jo bo imel 
30. 6. 2019 v naši župniji rojak Boris Zakrajšek. 
 

 

 



Zlatomašnik gospod BORIS ZAKRAJŠEK 

Pred pol stoletja je zlatomašnik g. Boris Zakrajšek imel novo mašo leta 1969 v 

rojstni župniji Cerklje ob Krki na Dolenjskem. V petih desetletjih duhovništva 

je bil najprej samo dve leti kaplan v ljubljanski nadškofiji. Leta 1971 pa ga je 

pot iz rojstne župnije vodila v Južno Ameriko – Brazilijo, kjer je kot misijonar 

med tamkajšnjimi ljudmi opravljal svoje duhovniško poslanstvo. Zaradi bolezni 

se je moral leta 1998 vrniti v rojstno domovino Slovenijo, kjer je v duhovniškem 

domu »Mane nobiscum« v Ljubljani našel novo bivališče, ponovno shodil – 

zaživel in tam prebiva že 20 let. Za naše glasilo je kar po elektronski pošti 

odgovoril na nekatera vprašanja, ki vam jih posredujemo.  
1. Rojstno – domače okolje in družina človeka zaznamujeta za vse življenje. 

Kako se spominjaš teh mladostniških let, odraščanja? - Rojen sem bil 9. aprila 

1938 na Črešnjicah 42 v župniji Cerklje ob Krki. V rojstnem kraju sem obiskoval 

tudi osnovno šolo, verouk, hodil v cerkev. V prostem času pa smo se mladi radi 

zbirali, igrali nogomet in se kopali v Krki. Imam dve sestri. Ena je postala 

redovnica – usmiljenka s. Nada. Skoraj 50 let je bivala pri sestrah v Beogradu, 

sedaj pa živi v Šentjakobu pri Ljubljani. 
2. Kot mlad fant si o marsičem razmišljal, se odločal. Kaj je bilo tisto najbolj 

odločilno, da si se odločil za duhovniški poklic? - V najstniških letih o 

duhovništvu  nisem dosti razmišljal. S petnajstimi leti sem šel v Maribor v šolo, 

kjer sem se izučil za soboslikarja in pleskarja ter naredil pomočniški izpit. Prvo 

delovno mesto je bilo v Črni gori (Hercegnovi) in drugih krajih Jugoslavije. Potem 

pa sem največ delal po Sloveniji v Velenju, Šoštanju, Celju itd., kjer so nastajala 

nova naselja in bloki. Ko sem odslužil vojaščino, sem delal izpite na državni 

gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano in tam maturiral leta 1964. 
3. Leta v semenišču so leta zorenja za duhovniški poklic. - Po maturi sem odšel 

v Bogoslovno semenišče v Ljubljani, kjer so me duhovno oblikovali. Obenem pa 

sem obiskoval Teološko fakulteto in tam diplomiral. 
4. Po novi maši je bilo prvo kaplansko mesto v Semiču, nato pa odločitev za 

misijone v Braziliji. Kdo je bil pobudnik za ta korak? - Po novi maši sem bil 

najprej eno leto duhovni pomočnik pri Sv. Križu pri župniku Vinku Prestorju na 

Žalah. Že v semenišču sem se v petem letniku dogovarjal z nadškofom dr. Jožefom 

Pogačnikom, da bi šel v misijone, ali v Angolo ali v Brazilijo. 
5. V Braziliji si bil kot misijonar 27 let in tam deloval v precej težkih 

razmerah in marsikaj doživel. - Najprej sem bil na katedrali – sedežu škofije. 

To ni taka katedrala, kot jo poznamo po Evropi, ampak je bila preprosta lesena 

stavba, kjer je bil škof msgr. Frederico Helmel, doma z Dunaja. V tistem času je 

imel ta škof samo štiri duhovnike. Potem sem nekaj let opravljal službo duhovnika 

na delovišču vodne elektrarne Salto Ozorio na reki Iguazú. Tu smo duhovniki 

delovali med temi domačini, ki so jih imenovali »caballus« – mešani (med njimi 

so bili tudi Indijanci) – zelo preprosti, lahko bi rekel »razpuščeni«, kot pri nas 

Romi. Zatem pa sem se zopet vrnil na katedralo in deloval v drugi župniji blizu 

Sao Paula. 

6. Tvoje glavno delo v Braziliji ter v čem se razlikuje vernost tamkajšnjih 

ljudi v primerjavi z Evropo in Slovenijo? - Pretežno so bili ljudje le krščeni, 

težava pastorale je bila velika oddaljenost in razpršenost, revščina, slabe prometne 

zveze, veliko otrok. Vsak kraj je imel komisijo za pastoralne in gradbene namene. 

Ker so bile razdalje zelo velike, smo imeli veliko katehistinj. Imele so tudi 

bogoslužje in živo občestvo, kamor je prihajalo veliko ljudi;   odvisno od kraja do 

kraja. Glavnina dela je bila kateheza, maše in spremljanje. V Braziliji je tudi veliko 

raznih cerkvenih gibanj in združenj, poleg Marijine kongregacije. 
7. Vrnitev v domovino je pogojevala tvoja bolezen, ki je bila zate težka 

preizkušnja. Kako Ti je uspelo, da si se zopet postavil na noge, shodil …? - 

Zaradi vročine, slabosti in slabe higiene, pogosto na dolgih poteh z avtom in 

predvsem zaradi izčrpanosti sem v nekem samostanu karmeličanov padel v 

nezavest. Karmeliti so me odpeljali v bolnico na deželi, potem v drugo in nazadnje 

po odločnem ukrepu nemškega sobrata duhovnika (ta je sedaj hudo bolan, že tri 

mesece v komi) sem bil prepeljan v Sao Paulo, v najboljšo bolnišnico mesta. Bil 

sem trikrat operiran, dvakrat na vratnem vretencu in na mehurju. Postal sem 

tetraplegik. Ob vrnitvi sem bil sedem mesecev v rehabilitacijskem središču Soča 

v Ljubljani, od decembra do julija. 
8. Od julija leta 1999 bivaš v Duhovniškem domu v Ljubljani »Mane 

nobiscum«. Kako preživljaš svoje duhovništvo med ostarelimi duhovniki in 

kaj Ti daje moči, da ostajaš duhovno svež? - Ko sem toliko okreval in se zopet 

postavil na noge, sem pogosto hodil pomagat na župnije. Približno 15 let hodim k 

frančiškanom na Vič, v zadnjem času le, kadar je primerno vreme. Večkrat sem 

bil v pastoralno pomoč tudi v župniji Trnovo in drugod. 
9. Kaj bi povedal duhovnikom, ko se znajdejo v jeseni življenja z raznimi 

preizkušnjami? - Vsem duhovnikom pa tudi starejšim svetujem, naj se več 

gibljejo. Tu pogrešam fizioterapijo, da bi se mi, starejši duhovniki razgibali, ne 

glede na starost. Gotovo pa je vera tista, ki me drži pokonci tudi v težkih trenutkih 

življenja. 
10. Petdeset let duhovniškega življenja človeka močno zaznamuje. Če bi se še 

enkrat odločal, ali bi izbral isto pot? In kaj Ti je v duhovništvu dajalo največ 

moči in Tvoje sporočilo duhovnikom današnjega časa? - Nikoli nisem 

obžaloval svoje odločitve za duhovništvo, čeprav sem okusil marsikaj težkega. 

Življenje po evangeliju in vera dajeta smisel tudi vsakemu duhovniku. In to je bilo 

zame najvažnejše. 
11. Čez pol leta bo zlata maša. Kje in kdaj jo boš obhajal? - Zlatomašnik g. 

Boris sklene nekako takole: »Vse je odvisno od mojega zdravstvenega stanja in 

od Gospodarja življenja, če mi bo dal dovolj moči in me še ohrani pri življenju. 

Če se bo vse lepo izteklo, računam na 30. junij ob 10. uri v Cerkljah ob Krki. 

Vendar, kakor sem dejal, je še vse v Božjih rokah! 
 

Vprašanja pripravil in delno dopolnil odgovore: Božidar Metelko. 

 



GRADIMO MOSTOVE 
Če se rad družiš ob dobrih temah in z dobrimi ljudmi, se lahko 
pridružiš duhovno-družabnim dnevom, ki jih pripravljajo sestre 
usmiljenke in člani Marijansko vincencijanske mladine (MVM-
ja) za: 

 OSNOVNOŠOLCE od 4. do 6. razreda v Šentjakobu ob Savi pri 

sestrah usmiljenkah od 22. 2. do 24. 2. 2019 ** 

 OSNOVNOŠOLCE od 4. do 6. razreda v Šentjakobu ob Savi pri 

sestrah usmiljenkah od 1. 3. do 3. 3. 2019 ** 

** Prijave zbira s. Vlasta Tacer (031 503 011 ali 

vlasta.tacer@usmiljenke.si) 

 OSNOVNOŠOLCE od 7. do 9. razreda v Šentjakobu ob Savi pri 

sestrah usmiljenkah od 5. 4. do 7. 4. 2019.  

 Prijave zbira s. Andreja Čakš (040 828 242 ali 

andreja.caks@usmiljenke.si) 

 

LEPO POVABLJENI. 

Opravljene duhovne vaje (te ali tudi druge) se vpišejo v veroučno 

spričevalo in so znamenje, da svojo vero želite živeti. 

 

 

Gospod, kadar sem lačen, 

mi daj nekoga, ki prosi hrane; 

kadar sem žejen, 

mi pošlji nekoga, ki je potreben 

pijače; 

kadar me zebe, 

mi pošlji nekoga, ki trepeta od 

mraza; 

kadar sem potrt, 

mi pošlji nekoga, da ga potolažim; 

kadar moj križ postane pretežak, 

mi pošlji nekoga, da mu pomagam. 

Kadar se čutim zapuščenega, 

mi pošlji nekoga, da ga ljubim. 

(Mati Terezija) 

 

 

NEM OD TRPLJENJA.  

S kapljami krvi in znoja na čelu, polnem trnovih ran.  

Na koncu z močmi. S strahom v duši umiram, ko kličem Očeta in 

čakam, da se dopolni. Ti, brat, pa zreš vame. 

Imenuješ me trpečega. Zakaj se bojiš lajšati trpljenje? 

Imenuješ me učenika? Zakaj ne sprejemaš, česar te učim? 

Imenuješ me odrešenika. Zakaj ne stopiš z menoj na pot odrešenja? 

Imenuješ me nesmrtnega. Zakaj se ne ustaviš smrti svoje duše? 

Imenuješ me pot. Zakaj ne hodiš za menoj? 

Imenuješ me resnico. Zakaj mi ne verjameš? 

Imenuješ me življenje. Zakaj si me ne želiš? 

Sprašujem in nemo čakam, da se ozreš vame. 

Leta minevajo, vprašanja ostajajo brez odgovora, a vem, da bo 

prišel čas, ko boš v meni spoznal brata. 

 
POSTNA POSTAVA  
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le 
enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže 
kristjane od izpolnjenega 18. leta starosti do začetka 60. leta. 
 

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa 
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom 
pokore in ljubezni do bližnjega. Zdržek veže vernike, ki so dopolnili 14 let. 
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v 
družini (poroka, pogreb ...), post in zdržek odpadeta. 
 

Priporočljivo je, da v postnem času postu in zdržku dodamo kako dobro delo: 
 

a) molitev – npr. udeležba pri sveti maši, osebna ali družinska molitev, obisk 
cerkve ali kapele, branje Svetega pisma, molitev križevega pota, spokorno 
romanje … 
 

b) zdržek od sladkarij in poobedkov, zdržek od kave in cigaret, zdržek od 
televizije in računalnika, in namesto tega več časa posvetimo stikom z 
bližnjim.  
 

c) miloščina − omejitev v hrani, pijači in drugem je z namenom, da s 
prihranjenim denarjem pomagamo pomoči potrebnim … 
 
Cerkvena zapoved pravi, da smo se dolžni spovedati svojih grehov vsaj 
enkrat letno in da v velikonočnem času sprejmemo sveto rešnje telo. Zato 
vabljeni, da v postnem času opravite sveto spoved. 
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Kako naj se postimo? 
 

Postimo se soditi druge; odkrijmo Kristusa, ki v njih živi. 
Postimo se besed, ki ranijo; napolnimo se stavkov, ki ozdravljajo. 

Postimo se nezadovoljstva; napolnimo se z milostjo. 
Postimo se hitrosti; napolnimo se s potrpežljivostjo. 

Postimo se pesimizma; napolnimo se s krščanskim upanjem. 
Postimo se skrbi; napolnimo se z zaupanjem v Boga. 

Postimo se pritoževanja; napolnimo se z občudovanjem življenja. 
Postimo se pritiskov, ki ne izginejo; 

 napolnimo se z molitvijo, ki ne neha. 
Postimo se bridkosti; napolnimo se z odpuščanjem. 

Postimo se lastne nezamenljivosti; napolnimo se razumeti druge. 
Postimo se tesnobe pridobitništva;  

zavzemimo se za širjenje Božjega kraljestva. 
Postimo se obupa; napolnimo se z upanjem vere. 

Postimo se slabih misli; napolnimo se resnic, ki peljejo k svetosti. 
Postimo se vsega, kar nas oddaljuje od Jezusa; napolnimo se 

vsega, kar nas z njim zbližuje. 
(Neznani avtor) 

 

Gospod, včasih se mi zgodi,  

da ti kdaj tudi takole govorim: 
 

Gospod, saj bi prav rad služil, vendar le po urah. 

Rad bi hodil za teboj, vendar ne zmeraj. 

Rad bi sprejel tvoj križ, vendar ne pretežkega. 

Rad bi kaj žrtvoval, vendar ne sebe. 

Rad bi ljubil, vendar ne preveč. 

Rad bi začel, vendar šele jutri. 

Gospod, ne nehaš me nadlegovati, 

tvoja usta še vedno sprašujejo: “Boš začel danes?” 

Gospod, pomagaj mi v tem postnem času,  

da se ti bom znal popolnoma darovati 

 in da s teboj ne bom trgoval! 
 

 
 

23. 3. – ROMANJE VEROUČENCEV 

Prijavite se za romanje veroučencev. Destinacija je podobna kakor 

lani, le da bomo letos obiskali romarsko pot Brinjeva gora nad 

Zrečami, Stranice, kjer nas čaka prijetno presenečenje in mini ZOO 

Land v Slovenskih Konjicah. Odhod je ob 9'00 izpred cerkve in prihod 

nazaj v večernih urah. Cena romanja je 10 evrov za otroke in 15 evrov 

za odrasle. Če je komu zaradi ekonomskih razlogov cena previsoka, 

bomo nekako poskrbeli. Cena vključuje prevoz in vstopnice. 

 Prijavite se čim prej pri župniku v župnišču. 

Otroci bodo prijavnice dobili pri verouku. Starejši se lahko prijavijo 

brez te prijavnice, zavedati pa se morajo/morate, da je to romanje, 

namenjeno bolj za otroke, in je vzdušje temu primerno. 


