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SVETI JOŽEF – ZGLED ZAUPANJA
Lik svetega Jožefa, ki v letošnjem letu stoji v
ospredju, je zame osebno najprej in predvsem
zgodba globokega zaupanja. Ko je težko verjeti
in vztrajati, si pred oči lahko postavim njegov
zgled.
Večkrat razmišljam o tistih dneh, ko je
Jožef, Marijin zaročenec, izvedel za njeno
nosečnost. Pa ne samo to. Če bi ostalo pri
nosečnosti, bi še nekako šlo; bi pač zapustil
svojo izbranko, da je ne bi ubili zaradi
prešuštvovanja. Veliko več zaupanja je ta
fant potreboval takrat, ko je izvedel, da je
Marija noseča od Svetega Duha. Celo mi,
kljub vsem stoletjem in neštetim spisom o
tem, še vedno ne razumemo, kako je bilo
to mogoče. Kaj šele Jožef, ki ni imel vsega
tega uvida, ki ga imamo mi. A imel je nekaj,
v čemer nas vse prekaša – imel je zaupanje.
Ko se nam zdi, da se vse v življenju podira, kljub
temu da smo storili največ, kar bi lahko; ko gre naša

pot drugače, kakor smo pričakovali, in ko se morda tudi zaradi trenutne epidemije
vse, kar sem nekdaj imel, izgublja, takrat naj si pred oči postavim svetega Jožefa. Vsi
naši problemi niso nič v primerjavi s tem, kar je doživljal ta fant. Postati je moral
skrbnik Boga, čeprav verjetno še sebe ni dobro poznal. A imel je zaupanje v Boga.
To je zagotovo čutila tudi njegova izbranka, ki se je prav zaradi njegove zasidranosti
v Bogu ob njem lahko počutila varno. Jožef svoje prihodnosti ni gradil pri ljudeh.
Če bi jo, potem naloge ne bi sprejel. Jožef niti ni izkoriščal svojega privilegiranega
položaja, čeprav bi ga morda lahko. Imel je trdno zaupanje in to je bilo vse, kar je
potreboval.
Mož zaupanja – zgled, ki kliče k posnemanju. Tudi sam v tem letu s posvečenjem
stopam na pot duhovništva, stopam torej na pot zaupanja. Na pot, na kateri bom
drugim prinašal Boga, čeprav ga včasih še sam dobro ne poznam. A če bom imel
zaupanje v Boga, bom s tem naredil več, kakor bi sicer s čimer koli.
Sveti Jožef, mož zaupanja, prosi za nas!
Diakon Boštjan

Prihajamo v sredino postnega časa.
Epidemija se zelo počasi umirja in
potrebna je velika pozornost. V cerkvi, ki
je, hvala Bogu, velika, kolikor je mogoče,

skrbimo za varnost. Mnogi čutite, kako
je obisk svete maše dragocen, saj je to
srečanje z živim, poveličanim Kristusom,
ki med nami ponavzočuje svoje največje

skrivnosti, nam pa deli duševni mir,
tolažbo, upanje in nas napolnjuje s svojo
ljubeznijo. Zato je evharistija vir vsega
duhovnega življenja in sreče. Vsi srečo
iščemo in želimo, a jo navadno iščemo
tam, kjer je ni mogoče najti. Le Bog je
vir sreče, vir ljubezni in dobrote. Vsakega
človeka neizmerno ljubi in ceni, mi pa ga
malo iščemo in potem se čudimo, zakaj
nam ni lepo in nismo zadovoljni.

Župnijska knjižnica je bila kljub
epidemiji lani odprta 66 ur. Bilo je
89 obiskov in izposojenih 199 knjig.
Vabljeni v knjižnico vsak torek od 18.00
do 20.00.

Križev pot bo odslej tudi ob nedeljah ob
14.00 in po njem litanije predragocene
krvi in vas lepo vabimo. Ob petkih pa bo
enako kot doslej.
Ponedeljkovo čaščenje bo že 8. marca.
Sveta maša bo ob pol osmih v cerkvi,
nato pa ste dosedanji in novi častilci
vabljeni, da prihajate v kapelo. Imejte
maske, razkužilo bo tam, število pa že
do sedaj ni bilo preveliko.

Svetega krsta letos še nismo podelili
nobenega. Se je pa že nekaj staršev
zanimalo, kdaj bodo krsti. Bela nedelja
je tako zelo primeren dan. Računajte
na ta datum. Priprave na krste bodo v
sredo, 31. marca, ob pol osmih zvečer,
in v četrtek, 8. aprila, ravno tako ob pol
Sveta spoved je zakrament, ki nam osmih.
odpušča naša grehe in slabosti in vsaj
od časa do časa mora vsak priznati pred O birmi so dvoji starši izrazili svoje
Bogom, da smo mu premalo hvaležni, mnenje. Eni so za to, da se prestavi na
da mu premalo zaupamo, da ga premalo jesen ali celo naslednje leto, drugi za
ljubimo, potem pa kako spoštujemo in junij. Sporočite še drugi svoje mnenje.
imamo radi svoje bližnje. Ob naglavnih Predolgo z birmo ne moremo odlašati.
grehih, ki so napuh, lakomnost, Birma podeli zakramentalno milost in
požrešnost, nečistost, nevoščljivost, darove Svetega Duha, s katerimi naj
jeza in lenoba, vsi popuščamo in nam bi celo življenje sodelovali. Je pa res
Bog želi po odpuščanju dati tudi novih že zadnji čas, da bi birmanci pričeli
moči. V soboto me je g. Marinko redno prihajati k sveti maši. Po drugih
povabil v Struge, da bi med sveto mašo župnijah imajo verne družine svojo
spovedoval. Celo uro so prihajali verniki klop, saj se vsi člani iste družine štejejo
in prejeli duhovno očiščenje. Pri nas je ta za enega.
možnost vsako nedeljo ob osmih in po Letos gotovo ne bo za birmance
deseti maši ter vsako soboto od 10.00 do duhovnih vaj, ni pravih srečanj, zato
11.00, lahko pa tudi kadar koli pokličete vsaj k maši prihajajte, doma molite in
duhovnika.
sodelujte z diakonom.

Pon. 8. 3. Vid.

Janez od Boga

Tor. 9. 3. Vid.

Frančiška R.

Sre. 10. 3. Vid.

40 mučencev

Čet. 11. 3. Vid.
Benedikt

Dom

Pet. 12. 3. Vid.
Inocenc

Sob. 13. 3. Vid.
Kristina

Ned. 14. 3.
4. postna
Matilda

Vid.
Vid.
Vid.

Pon. 15. 3. Vid.
Ludovika

I. G.
Tor. 16. 3. Vid.
Herbert

Sre. 17. 3. Vid.

Patrik, Jerica

Čet. 18. 3. Vid.
Ciril Jer.

Pet. 19. 3. Vid.
sv. Jožef

Jezusov rednik Vid.

Sob. 20. 3. Vid.
Martin

Ned. 21. 3.

Vid.

5. postna n –
Vid.
TIHA
Serapion

Vid.

7.30 Ana in Frančiška Hočevar, Pdg.
za zdravje O. Z.
19.00 Anton Prelesnik, obl., Z. v.
Anica in Ivan Novak, obl., Pon.
8.00 za zdravje Jerneje Viršek Škantelj
vsi Janezovi, Pon.
18.00 Marija in Anton Cimerman, obl., M. v.
Vidmarjevi, Pon.
10.00 Ana Mustar, Kom.
Angelika Pojalič Horvat
18.00 Franc Marolt, 30. dan
Vida Škoda, obl., Pdg.
8.00 Zvonko Škulj, 30. dan
Jože Prijatelj, Vid.
8.00 Za farane
Ivana in Franc Pirc, obl., Kom.
10.00 Za neverne v našem narodu
Janez Kovačič, obl., Zg. 61
18.00 Ivan in Kristina Meglen, obl., K. 79
Stanislav Boštjančič
7.30 Anton in Toni Peterlin, Vid.
Pok. druž. Novak, Z. v.
18.30 Angela in Rudolf Goršič, obl.
19.00 Marko Štrubelj, obl., Vid.
Stane in Ana Škulj, obl., Zg.
8.00 Frenk in vsi Jerkinovi, Pdč.
Vsi Drobničevi, C.
18.00 Ana, Franc in vsi Erčulj, M. v.
Vsi Kovačevi, Pon.
9.00 Anton Pavlin, obl., Pon.
Vsi Dren in Hren, Pon.
18.00 Jože Babič in vsi Tišlerjevi
Terezija Jamnik in vsi Ferkulovi
8.00 Ana Korelc, obl., M. v.
Frančiška in Ivana Kaplan, obl., Vid.
8.00 Za farane
Ciril Cimerman, M. v., obl.
10.00 Za neverne v našem narodu
Vsi Jakopičevi in Novakovi
18.00 Vinko Novak, Zg.
Vsi Prhaj in Sevšek

Prvoobhajanci ravno tako
ne pozabite na sveto mašo.
Verouk bo za vas že ta
ponedeljek, 8. marca, ob pol
osmih za 3. a-razred, v torek,
9. marca, pa za 3. b-razred.
Praznik sv. Jožefa, 19.
marca, bomo obhajali samo
v farni cerkvi. Vabljeni ste k
mašam ob 9.00 in zvečer ob
19.00.
OB SMRTI SVOJCEV
SO DAROVALI:

Ob smrti Franca Marolta
so pomotoma izpadli iz
seznama darovalcev še Urška
Valjavec z družino, ki je dala
za 2 maši in dar za klarise,
Matic Puželj z družino je dal
za 2 maši, Vida Rajer pa za 1
mašo. Naknadno so dali po
1 mašo še: Marko Prijatelj,
Pdg., Aleševi veroučni
prijatelji, Samčevi, Mala vas,
in Lundrovi, Predstruge.
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