
Gospod, daj, da bi po zgledu svetega Jožefa  

možje današnjega časa postajali dobri zakonci in očetje. 

 

Da je mož lahko oče, je potrebno: 

- da obvladuje otroke bolj z notranjim 

duhovnim življenjem kot pa z močno 

roko;  

- da posluša svoje otroke, tudi ko je 

utrujen in zaposlen s svojimi skrbmi; 

- da ima čut za potrebe otrok in njihove 

stiske;  

- da si prizadeva biti potrpežljiv, pošten, 

odprt; 

- da se zaveda svoje nepotrpežljivosti, 

predsodkov, in čuti, da ni tak, kot bi 

rad bil;  

- da zna otroka objeti in, če je potrebno, zgladiti skrhan odnos; 

- da ljubi otroke take, kakršni so, ne pa da zahteva, naj bodo taki, kot 

si jih želi on; 

- da zna z otroki odkrivati Božjo navzočnost v skupni molitvi in 

prepoznavati Boga v lepoti sončnega zahoda na morju ali v lahnem 

vetru, ki boža njihove obraze v gorah, na sprehodu, v dotiku roke in 

v iskreni medsebojni ljubezni; 

- da zna videti v otroku ženo ali moža, v katero ali katerega bo zrasel 

otrok, in mu bo hvaležen, da bo lahko z njim, ko bo odrasel. 

Mož mora biti zvest samemu sebi, le tak je lahko pravi oče svoji 

otrokom in le takemu bodo njegovi otroci zares otroci. 
Po: B. Rustja, Zgodbe za srečo v družini 

 

 

KRAŠENJE 

MAREC Hrastje Dol. Krška vas 
APRIL Račja vas Gor. Krška vas 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 
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Krščanska duša vesela 
objemi svoj križ in nosi ga 
pogumno za Jezusom, in če 
postajaš na poti trpljenja 
utrujena, hiti tja k Jezusu 
v zakramentu oltarja, kjer 
te pričakuje in kliče: 
»Pridite k meni vsi, in jaz 
vas bom poživil.« In ko si se s kruhom močnih poživil, potem 
poklekni k svojemu pod križem ležečemu Odrešeniku in moli: 
»Moj Jezus, meni pripada križ in zahvalim se ti, da si mi poslal 
prav ta križ. Iz ljubezni do tebe ga hočem rad nositi, kakor dolgo 
hočeš, ti bolje veš, kaj je zame dobro in koristno. Svoje trpljenje 
združujem s tvojim bridkim trpljenjem in ti ga povsem darujem. 
Pomagaj mi, da ne podležem in da srečno vztrajam do blaženega 
konca.« In ko bom nekoč na smrtni postelji objel križ in ga 
poslednjič poljubil in se bo moje na smrt utrujeno telo uleglo k 
počitku, tedaj sprejmi svojega nosilca križa v večni mir. 

Po: A. M. Slomšku 

 
 



6. 3.  PET Fridolin, opat (post) 

Cerklje  8'00 v zahvalo za zdravje 

7. 3. SOB Perpetua in Felicita, mučenki 

Cerklje 10'00 Svetopisemske urice 

8. 3.  NED 3. postna nedelja 2Mz 20, 1-17; 1 Kor 1, 22-25; Jn 2, 13-25 

Cerklje 7'00 za farane / v zahvalo za zdravje 
Krška vas 9'00 mama Tomše Marija 

Cerklje 10'30 Franc Marinček, obl., in stari starši 

Cerklje 15'00 KRIŽEV POT  

9. 3.  PON Frančiška Rimska, redovnica 

10. 3.  TOR 40 mučencev iz Armenije 

11. 3. SRE Benedikt, škof 

12. 3.   ČET Justina, redovnica 
Cerklje 18'00 Zorič Natalija, obl., in Zorič Anton  

Po maši češčenje in slavilna molitev. 

13. 3. PET Kristina, devica in mučenka (post) 

14. 3.  SOB Matilda, kraljica 

Cerklje 7'00 Po namenu sester 

15. 3. NED 4. postna nedelja 2Krn 36, 14-23; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 

Cerklje 7'00 za farane 

Krška vas 9'00 Franc Bradule in vsi ++ 

Cerklje 10'30 Franc in starši Potokar 

Cerklje 15'00 KRIŽEV POT (škofovsko posvečenje v Lj.) 

16. 3. PON Hilarij Oglejski, škof 

Krška vas 18'00 Slivšek Martin in sestra Ivanka 

Ivan in Maruša Dornik 

17. 3.  TOR Jedrt, devica 

Cerklje 6'20 Slavka Butara 

18. 3. SRE Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj 

Cerklje 18'00 Albina Baznik in starši, Franc, Zofija in Vili 

Jurečič iz Krške vasi   

19'00 Srečanje ŽPS in GPS (župnijski pastoralni in gospodarski  svet) 

19. 3.  ČET JOŽEF, Jezusov rednik 

Cerklje 7'00 Janez, obl., in Marija Zorko  

Krška vas 17'00 Sv. Jožefu v zahvalo 

Cerklje  18'00 ++ Lopatič / sestanek za starše po maši ob 19'00 

20. 3.  PET Klavdija, mučenka 

Krška vas 18'00 Joško in starši Dornik 

21. 3. SOB Serapion, mučenec 

Cerklje 7'00 V čast Materi Božji in Svetemu Duhu za pomoč 

Cerklje 10'00 Svetopisemske urice 

22. 3. NED 5. postna nedelja - tiha nedelja  

Jer 31, 31-34; Heb 5,7-9; Jn 12, 20-33 
Cerklje 7'00 za farane  

Krška vas 9'00 Ferenčak Tone in Terezija  ter Janko Karčič 

Cerklje 10'30 Kuželj Franc, starši in družina Lopatič 

Cerklje 15'00 KRIŽEV POT  

Škofja loka 16'00 Škofjeloški pasijon 

23. 3.  PON Rebeka, redovnica 

Krška vas 18'00 Slak Franc 

24. 3.  TOR Katarina, redovnica 

Bolniška kapela 19'00 Za zdravje na duši in na telesu 

25. 3.  SRE GOSPODOVO OZNANJENJE 

Cerklje 6'50 Po namenu sester 

Cerklje  17'00  Za vse ++ matere 

Krška vas 18'00 Mama Tomše Marija 

26. 3. ČET Larisa, mučenka 

Cerklje 18'00 V dober namen 

  Po maši češčenje in slavilna molitev. 

27.  3.  PET Rupert, škof 

Cerklje  18'00 Bevc Ignac 

28.  3. SOB Bojan, knez                                      letni čas 

Cerklje 7'00 Za starše Zlobko in Janeza Kodrič 

 9'00-11'00 Oratorijski dan /birmanci posebej vabljeni 

29. 3.  NED 6. postna - cvetna-  nedelja Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mr 14  

Cerklje 7'00 Račič in Unetič / za farane 
Krška vas 9'00 Ivan in Jožefa Cvetko 

Cerklje 10'30 Marjan Kodrič, obl. 

Cerklje 15'00 KRIŽEV POT  

30. 3. PON med tednom veroučenci spoved in križev pot  

Amadej, vojvoda      

Krška vas 18'00 ++ Žibert iz Gor. Skopic in ++ Novak 

31. 3.  TOR Kornelija, mučenka 

Cerklje 6'20 Mir v domovini in v svetu 

1. 4. SRE Irena in Agapa, mučenca 

Krška vas 18'00 + starše, brate in sestro Koretič 



2. 4.  ČET VELIKI ČETRTEK 

Cerklje 19'00 V zahvalo za duhovnike in nove duhovne poklice 
po maši prenos  Najsvetejšega "na oljsko goro" – češčenje 

3. 4.  PET VELIKI PETEK 

Cerklje 15'00 

19'00 

KRIŽEV POT 

obredi velikega petka / češčenje 

4. 4. SOB VELIKA SOBOTA 

Cerklje  7'00 
Blagoslov velikonočnega ognja         

 BLAGOSLOV JEDIL 

Zasap (8'00) / Črešnjice (8'20) / Hrastje (8'45) / Gazice (9'15) / Krušče 

(9'30) / Krška vas (10'00) / Dol. Skopice ( 10'30)  Gor. Skopice (11'00) / 

Boršt (11'30) / Račja vas (12'00) Župeča vas (12'30)/ Cerklje (13'00). 

Cerklje 20'00 
VELIKONOČNA VIGILIJA -  

Korel Zlobko, 3 obl., in Miha Zlobko 

5. 4. NED VELIKA NOČ / Apd 10, 34-43; Kol 3, 1-4; Jn 20, 1-9 

Cerklje 7'00 Za farane (procesija) 
Krška vas 10'00 Jože Pavlovič, obl., ter Uršula in Martina Tomše 

Cerklje 10'30 Barkovič Rozalija, ob roj. dnevu in obl.  

6. 4 PON Osmina -  TEDEN VELIKONOČNIH  POČITNIC 

Cerklje 7'00 Gramc Franc in starši ter družina Hodko 

Krška vas 9'00 Starša in družina Jankovič 

Cerklje 10'30 Marija in Anton Račič - Župeča vas 

7. 4.  TOR Velikonočna osmina - Herman, redovnik 

Cerklje 18'00 Zorko Franc iz Župeče vasi. 

8. 4.  SRE Velikonočna osmina - Julija, redovnica 

Krška vas 18'00 Viktor, Ana ter Sandi Žibert iz K.v.  

9. 4.  ČET Velikonočna osmina - Hugo, škof 

Krška vas 18'00 Starši Gričar in Smrekar 

Po maši češčenje in slavilna molitev. 

10. 4.  PET Velikonočna osmina - Ezekiel, prerok 

Krška vas 18'00 Marjan Zagorc 

11. 4. SOB Velikonočna osmina - Stanislav, škof 

Cerklje  7'00 za duše v vicah 

12. 4. NED Bela nedelja Apd 10, 34-43; Kol 3, 1-4; Jn 20, 1-9 

Cerklje 7'00 Hribar Franc, obl. / za farane 
Krška vas 9'00 Vinko Jankovič, obl.   

Cerklje 10'30 Ana Potokar, 2. obl., in Ivan Potokar 

13. 4 PON Ida redovnica 

Cerklje 18'00 Trbojevič Milan, obl. 

14. 4.  TOR Valerijan, mučenec 

Cerklje 18'00 Butara Justina obl., in vsi ++ Butara 

15. 4.  SRE Helena, knjeginja 

Cerklje 6'20 Po namenu za ++ farane 

16. 4.  ČET Bernardka Lurška, redovnica 

Cerklje 18'00 Dvornik Marija in sin Dušan 

Po maši češčenje in slavilna molitev. 

17. 4.  PET Rudolf, mučenec 

Cerklje 6'20 Za pozabljene namene 

18. 4. SOB Evzebij, škof / romanje otrok - 2., 4., 6. razred 

Cerklje 10'00 Svetopisemske urice 

Zaplaz 17'00 Po namenu za veroučence 

19. 4. NED  Apd 10, 34-43; Kol 3, 1-4; Jn 20, 1-9 

Cerklje 7'00 Vinko Lopatič 
Krška vas 9'00 Za farane 

Cerklje 10'30 Silvester in starši Kelher 
V primeru, da opazite, da kakšna maša, ki ste jo naročili, ni napisana ali je narobe napisana, me 

prosim obvestite. Za napake se opravičujem in jih bom skušal tekom nedeljskih oznanil popravit. 

 

Verouk v tednu od 9. do 13. marca  
Od 6. 3. do 15. 3. bom na misijonu v Celju. Jutranji verouk med 
tednom redno ostane, popoldanski verouk pa odpade. Birmanci, ki 
hodite v šolo v Cerklje, pridite k verouku zjutraj.  
V primeru, da v tem tednu njuno potrebujete duhovnika se lahko 
obrnete na g. Franca Novaka, župnika v Sv. Križu. Tel.:  031/239-
104 
 

KRIŽEV POT - Škofjeloški pasijon 
V postnem času bomo pri mašah večkrat molili krajši Križev 
pot s sodelovanjem birmancev. Posebej pa vabljeni ob 
nedeljah popoldne ob 15'00 na križev pot.  
Podobno pobožnost – Škofjeloški pasijon pa si bomo šli 
ogledat na tiho nedeljo, 22. 3. Nekaj mest je še prostih. Karte 
lahko dobite v župnišču. Skupaj s prevozom stanejo 27 evrov. 
Lepo vabljeni. Odhod ob 13'00 na Skopicah, kjer bo avtobus 
začel pobirati po ustaljenem voznem redu. – Skopice, 
Krška vas, Boršt, Račja vas, Župeča vas, Cerklje, 
Črešnjice, Hrastje. 



 
Volitve ŽPS in GPS (ključarji) 
Izvolili ste nove člane Župnijskega pastoralnega sveta in 
Gospodarskega sveta. Vsem iskreno čestitam in si želim, 
da bi v blagor faranov in kraja čim bolj složno, vestno in 
dobro delovali. Prvo skupno srečanje vseh izvoljenih 
članov bo v sredo, 18. marca. Lepo vabljeni.  
 
ROMANJE VEROUČENCEV NA ZAPLAZ  
Kot ste lahko prebrali že v 
letnem koledarju bo 18. aprila 
romanje otrok iz 2., 4., in 6 
razreda na Zaplaz. Pobuda za 
romanje je bila izražena na 
ŽPS-ju. Vsako leto naj bi romali 
ti razredi, in sicer bi potek 
razporedili tako, da bi otroci 
videli vsaj nekaj božjepotnih 
cerkva. Na žalost namreč 
nekateri otroci ne poznajo 
nobene romarske poti.  
Prispevek za vožnjo naj bi bil 
dar 5 evrov. Če kdo zaradi težjih 
finančnih razmer ne bi zmogel, bomo že diskretno poravnali. 
Ostale stroške bomo krili iz nedeljske puščice. Sabo naj imajo 
otroci popoldansko malico (sendvič) in vodo. Odhod je ob 14'00 
izpred župnišča, prihod pa je v večernih urah.    
 
  SVETOPISEMSKE URICE  
Po mnogih župnijah so že zaživele tako imenovane 
svetopisemske urice, kjer otroci ob igri, ustvarjanju, petju in 
drugih aktivnostih spoznavajo odlomke iz Svetega pisma. Urice 
so namenjene vsem otrokom med 3. in 6. letom starosti. 
Tudi pri nas se bodo izvajale v soboto, 7. 3., 21. 3. in 18. 4., 
vedno ob 10. uri. Prvič bodo potekale v župnišču, drugače pa 
pri sestrah. Svetopisemske urice bosta izvajali Martina in 
Andreja Dvornik. Za udeležbo se ni potrebno predhodno prijaviti. 
Otroci naj s sabo prinesejo le otroško razigranost. 

POGLED NAPREJ  
Konec letošnjega šolskega leta bodo že pričeli podirati osnovno 
šolo v Cerkljah. Župnija je ponudila svoje učilnice, da bodo do 
nadaljnjega služile kot vrtec dokler ne bo postavljena nova šola 
in vrtec. Verouk bo tako stalno potekal v župnišču tako kot tudi 
druge dejavnosti. Nekatere prostore bo potrebno še nekoliko 
urediti, da bodo lahko vse dejavnosti nemotoma potekale.  
Že konec lanskega leta pa smo v širšem obsegu udeležencev 
imeli pogovor o nadaljnjih gospodarskih posegih, ki naj bi 
vsebovali kurilnico na biomaso za vse cerkvene stavbe, učilnice, 
skladišče za Karitas in kapelo, ki bi lahko bila uporabljena tudi 
kot mrliška vežica. Glede slednjega ni še najti pravega širšega 
konsenza. Iz strani škofije je bilo dano dovoljenje, da se lahko 
naredi osnovni projekt in finančna konstrukcija. V prihodnjih 
dveh letih kolikor časa naj bi bil tukaj vrtec naj bi se torej zedinili 
glede načrta, zbrali že nekaj sredstev in skušali čim bolj 
racionalno rešiti tudi problem orgel v cerkvi. 
Čas neusmiljeno teče in lahko bi sicer odlašali mnoge stvari na 
jutri, na druge, vendar zelo težko pričakujemo boljše čase zato, 
čeprav nekoliko s strahom, moramo "ugrizniti v jabolko" in se  
lotiti dela. Nov župnijski svet in predvsem gospodarski svet 
čakajo pomembni izzivi za katere si želim, da bi čim bolj uspeli.  

 
Vera je za mnoge dediščina, ki prehaja iz roda v rod  

kot kakšna stara ura. Obuja spomine, vendar ne tiktaka več. 
(Phil Bosmans) 

 
Ni se treba samo »prenašati«, ampak se  moraš ljubiti.  
Če se ne ljubiš, kako moreš potlej ljubiti svojega brata? 

(Michel Quoist) 
 

Bog ne meri naše molitve po naših lepih ali dobrih mislih  
oziroma besedah, ampak mu je všeč predvsem  

naša zvestoba, ki je izraz naše otroške ljubezni do njega. 
(Marjan Turnšek) 

 

To, kar moremo in moramo spremeniti, smo mi sami:  
našo nepotrpežljivost, našo sebičnost, našo užaljenost,  

naše pomanjkanje ljubezni in obzirnosti. 
(Hermann Hesse) 

 



SPREMEMBA ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH 

(ZZZDR), KI ŽELI DEFINICIJO ZAKONSKE ZVEZE IZ  

"ŽIVLJENJSKE SKUPNOSTI MOŠKEGA IN ŽENSKE"  

SPREMENITI V "ŽIVLJENJSKO SKUPNOST DVEH OSEB". 

 

O omenjenem predlogu sprememb Zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih so z zaskrbljenostjo razpravljali tudi 
slovenski škofje, ki vsem dejavnostim v korist zakonske zveze in 
družine, izražajo vso svojo podporo. 
 
V primeru, da bo predlog v začetku marca 2015 v Državnem 
zboru sprejet, bodo poleg simbolnega razvrednotenja zakonske 
zveze moža in žene sledile številne posledice, ki se dotikajo 
življenja Cerkve in vernikov kot so: 
 
- sprememba učnih vsebin v javno veljavnih programih; 
- predstavljanje in promoviranje istospolnih praks ter spremembe 
spola v vrtcih in šolah; 
- diskriminacija (izguba zaposlitve) vseh, ki se ne bodo strinjali z 
ideološko redefinicijo zakonske zveze (npr. matičarjev, sodnikov, 
učiteljev itd.); 
- možnost posvojitve otrok in umetne oploditve tudi za istospolne 
pare; 
- omejevanje pravice staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu 
s svojim prepričanjem; 
- ukinitev financiranja katoliških vrtcev, osnovnih in srednjih šol, 
ki ne bodo sledili sporni državni ideologiji; 
- diskriminacija družinskih, verskih in humanitarnih organizacij 
na javnih razpisih, če se te pri svojem delu ne bodo izrecno 
posvečale istospolnim skupnostim. 
 
Če bo tak zakon sprejet  bo po vseh župnijah potekalo v 
nedeljo 8. marca 2015 zbiranje podpisov za pobudo za razpis 
referenduma, na podlagi katere se bo lahko začelo zbiranje 
40.000 podpisov na upravnih enotah. 
 
Koalicija "Za otroke gre" vabi na shod "Dan Ljubezni", ki bo v torek, 3.3.2015, ob 16.30 v 
Ljubljani pred Državnim zborom. V prijetnem, sproščenem vzdušju z glasbeno-kulturnim 
programom bomo pričevali o lepoti in pomenu materinske in očetovske ljubezni, 
poslanstvu starih staršev ter se zavzeli za srečno otroštvo naših otrok. Lepo vabljene 
družine, stari starši, botri, narodne noše... Za naše otroke gre! Po shodu bo v Uršulinski 
cerkvi ob 18.30 sveta maša. 

 

CVETNA NEDELJA -  blagoslov zelenja 
Množice pa, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozana 
Davidovemu sinu! Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana 
na višavah!« (Mt 21,9).  
Jezus na cvetno nedeljo vstopa v veliki teden svojega trpljenja. Na 
cvetno nedeljo pripravimo butare. Kako počastim tistega ki trpi? 

 

VELIKI ČETRTEK; - umivanje nog 
Sveta evharistija, zakrament ljubezni, ki izvira iz zadnje večerja 
na veliki četrtek, je dar Jezusa Kristusa samega, ki nam 
razodeva neskončno ljubezen Boga do vsakega človeka. V tem 
čudovitem zakramentu se namreč kaže »največja ljubezen, 
tista ljubezen, ki človeka nagiba, da »da življenje za prijatelje« 
(Jn 15,13). Jezus je namreč »ljubil svoje do konca« (Jn 13,1).  

 

VELIKI PETEK. - čaščenje križa 
Jezus je obsojen na smrt. Pomembno je, da ga je vsakdo od nas 
sposoben videti in sprejeti svoj križ. Treba je spremljati Kristusa na 
vsej poti na Kalvarijo, če hočemo priti skupaj z njim na vrh gore. 
Prav zato nam je Jezus, preden je umrl, pri zadnji večerji podaril 
svoje telo in svojo kri, da bi mogli najti moč, sprejeti svoj križ in mu 
korak za korakom slediti na njegovem križevem potu. 

 

VELIKA SOBOTA 
SPOMNIMO SE IN OBIŠČIMO JEZUSA V CERKVI PRI NJEGOVEM 
GROBU. POČASTIMO GA POD PODOBO KRUHA. 
Šele na ta način, z Jezusom ki je za nas umrl, da bi mi živeli, 
dobi smisel blagoslov jedi.  
  

VELIKA NOČ 

 

Kristus je vstal, tako je zadonelo v na novo oživljeni Božji 
hiši in milijone ljudi danes drug drugemu veselo vzklika: 
»Aleluja!« Zvonovi spet zvonijo, veseli glasovi odmevajo v 
višavah, z enega hriba k drugemu se sliši glasen vzklik 
veselja: »Aleluja! Hvalite Gospoda!« Da, hvalite Gospoda, 
Mogočnega, čigar ime je sveto. Hvalite Gospoda Jezusa 
Kristusa, zmagovalca nad smrtjo in peklom, slavno 
vstalega, ki nam je današnjo nedeljo naredil za dan zmage 
nad hudobijo greha, da bi se tudi mi na ta dan veselili in 
radovali. (Anton Martin Slomšek) 

 



Drža in pomen rok pri 
molitvi 

 
Z rokami izražamo svoje misli 
in svoja čustva. Tudi roke 
govorijo, morda bolj kakor 
lahko povedo usta. Z rokami 

se razodene duša in obenem sprejme dušo drugega, ko npr. 
stisnemo roko v znamenje prijateljstva ali sprave, lahko pa 
kretnja postane novo znamenje upanja in zaupanja. 
Roke pa ne samo govorijo, ampak tudi molijo. Razprostrte in 
dvignjene roke so lahko krik tiske ali prošnja, pa tudi čustvo 
zahvale ali hvale. Že prvi kristjani so tako molili in s tem 
ponavljali držo Kristusa na križu. »Če človek razprostre roke, 
oblikuje križ,« piše Tertulijan, zgodnjekrščanski pisatelj in 
spreobrnjenec iz poganstva, ki je branil krščanstvo pred napadi 
krivoverstev.  
Razprostrte in dvignjene roke proti nebu so znamenje molitve. 
Molimo pa lahko tudi z dlanmi, obrnjenimi navzgor. Gre za 
značilno držo, poznano že v starodavnih časih: izraža uboštvo 
nas, ustvarjenih bitij, ki potrebujemo pomoč nekoga, ki je večji in 
močnejši kakor mi. 
Molitve s sklenjenimi rokami – vsaj tako kaže – niso poznali v 
prvih stoletjih krščanstva. Sklenjene roke izražajo zbranost, 
razmišljanje, notranji mir. Otroke radi učimo, naj molijo s 
sklenjenimi rokami. Tako jih tudi upodabljamo v molitvi. 
Bodimo pozorni tudi na duhovnikove roke pri maši. Kdaj jih 
povzdiguje, kdaj sklene? Kako jih drži pri darovanju? Z njimi 
sprejema darove in jih povzdiguje. Potem si jih umije. Z njimi 
naredi križ nad darovi. Večkrat duhovnik roke razprostre, 
povzdigne in s tem naredi obliko križa.  
Pa tudi verniki pri maši molijo z različno držo rok. Z roko se 
pokrižamo, se trkamo na prsi, si jih podajamo v znamenje 
sprave, nekateri jih razprostrejo med molitvijo Oče naš. Nanje 
prejemamo obhajilo. 
Drža rok naj bo torej vedno preprosta in spoštljiva, predvsem pa 
naj »ima dušo«, to je, naj izraža našo notranjo naravnanost k 
Bogu in po njem k bratom in sestram. 

 

Po: B. Rustja, Kruh in vino smo prinesli 

Resnično, resnično, povem vam:  
»Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre,  

ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.  
Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil;  

in kdor svoje življenje na tem svetu sovraži,  
ga bo ohranil za večno življenje.« Jn 12,20–33 

 
ŠELE, KO BO ZRNO UMRLO 

Ni treba postati vrhunski analitik sodobne 
družbe, da bi ugotovil, da danes ljudje niso 
odprti za darovanje. Pri vzgoji otrok in 
mladih o tem skoraj ne govorimo več, še 
manj pa to prakticiramo. Če boste dejali 
staršem, naj v nedeljo pripeljejo otroke k 
maši, bodo odgovorili: »O, nikar, pustite jih, 
saj je to edini dan v tednu, ko se lahko malo 
naspijo!« Mladi največkrat niso sposobni niti 
majhne žrtve za druge, zato hitro obupajo. 
Nimajo vztrajnosti, ker jih starši tega niso 
naučili. Moderni starši bi se morali zavedati, da bodo sami prve 
žrtve te napačne vzgoje. Otroci, ki jih roditelji niso naučili 
žrtvovanja, ne bodo skrbeli za starše, ko bodo onemogli. 
Danes se darovanja za druge izogibamo na daleč in večina ljudi 
ni sposobna živeti za druge. Posledica tega je, da je svet poln 
osamljenih ljudi. Kristus v današnjem evangeliju pravi: »Kdor 
ima rad svoje življenje, ga bo izgubil« (Jn 12,25). Obsoja 
sebičnost kot nemodro obnašanje, torej obsoja vzgojo, ki je 
usmerjena samo v plačilo in ne vodi k delu za druge. 
»Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo; 
če pa umre, obrodi obilo sadu« (prim. Jn 12,24). Darovanje za 
druge je zakon življenja. Če se nismo sposobni darovati za 
druge, ostajamo osamljeni. Ni naključje, da v naši družbi živi 
toliko osamljenih ljudi. Življenje za druge premaga človeško 
osamljenost.  
To sporočilo evangelija na tiho nedeljo 22. marca nas uvaja v 
skrivnost velike noči: v našem življenju bo ostalo samo to, kar 
bomo zapisali v Božjo ljubezen. Naj nam Gospod poživi vero, da 
bo samo to, kar bo s Kristusom umrlo, z njim tretji dan tudi 
vstalo. 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
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