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VSEM V PREMISLEK – postno pismo
Dragi moji farani, dragi bratje in sestre!
Mnogokrat sem vam v postu napisal posebno postno pismo, v katerem sem
vas kot vaš duhovni oče hotel spomniti na kako pomembno stvar. Preberite ta
sestavek kot pismo nekoga, ki vas ima rad in ki se zaveda, da bo enkrat odgovarjal za vsakega izmed vas pred Bogom.
Včeraj, na drugo postno nedeljo, smo po vsej Sloveniji šteli, koliko ljudi prihaja
k nedeljskim mašam. Obisk nedeljske maše je dokaz naše vere in hvaležnosti
Bogu za vse, kar nam vsak
dan daje. Vsakega, ki je prišel, smo bili jaz in vsa župnija
iz srca veseli, saj je dokazal, da
ve, da je sveta maša najvišje
in najdragocenejše dejanje
na zemlji. Pri sveti maši se
namreč Božje ljudstvo zbere
ob svojem Bogu, med katerim Kristus vedno znova
ponavlja, ali v sedanji čas
prestavlja na nek način celo
svoje življenje, zlasti pa vrhu-

nec svojega življenja velikonočno skrivnost – svoje trpljenje, smrt, vstajenje in
vnebohod. Pozorno poslušajte, kako pri vsaki maši duhovnik v imenu vsega
zbranega ljudstva govori po spremenjenju in povzdigovanju nebeškemu Očetu:
Dobri Oče, obhajamo spomin našega odrešenja, spominjamo se Kristusove
smrti, njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda in pričakujemo njegov
prihod v slavi.
Svoje odrešenje vsega človeštva, pa naj se kdo zaveda tega ali ne, Kristus pri
vsaki sveti maši obnavlja in vsemu človeštvu deli pomoč za čim lepše in srečnejše življenje že na tem svetu, zlasti pa za srečno večnost. Žal, mnogi v to
ne verjamejo, se temu celo posmehujejo, ko pa bodo ob smrti radi ali neradi
stopili pred usmiljenega Odrešenika Kristusa, se bodo, če tega niso delali
zavestno, sicer kesali in v vicah zadoščevali, predvsem pa obžalovali, koliko
milosti in dobrot so opustili, ko so zanemarjali sveto mašo. Kdor pa bo v
svojem napuhu tudi ob smrti ostal zakrknjen, ne bo hotel vstopiti na večno
gostijo odrešenih, ki jo Bog pripravlja za vse ljudi. Tak se bo za večno ločil od
Ljubezni Boga in ljudi in se pahnil v prepad pogube in sovraštva. Po nauku
Cerkve bodo mnogi zaradi zvestobe zvestih vernikov odšli v veselje in srečo
izvoljenih. Zato moramo biti nadvse hvaležni tistim, ki z ljubeznijo pogosto
prihajajo k sveti maši, ker za vse človeštvo molijo in prosijo usmiljenja. Samo
Bog ve, koliko ljudi nam bo v večnosti prišlo povedat in se nam zahvalit za
našo zvesto molitev.
Zelo sem bil ganjen v Ponikvah, kjer otroci še posebno slabo prihajajo k mašam, kako je en otrok, najbrž še predšolski, to nedeljo sam prišel k sveti maši,
brez staršev in brez sošolcev. Kako ga je bil Bog vesel in kako mu morajo biti
vsi ostali otroci hvaležni, da je bil njihov zastopnik in je namesto vseh on molil in
bil s Kristusom.
Ob vsem tem mi prihaja na misel molitev sv. Frančiška Saleškega: Ne ljubim te,
Gospod, ker bi se bal kazni ali večnega pogubljenja, ampak ker te vidim, kako
iz ljubezni do nas zasramovan z žeblji pribit visiš na križu.

TEDEN DRUŽINE
Od praznika sv. Jožefa, 19. marca, do
praznika Gospodovega oznanjenja,
25. marca, je teden družine. Človek v
svojem neskončnem napuhu misli, da
lahko posega tudi v večno znane resnice
in celo sprejema zakone, ki so pogubni
za človeštvo. Žal, Evropa, nekoč tako

verna in kulturna, sama sebi s takimi
zakoni koplje grob. Nespoštovanje in
poseganje v življenje, kakor ga je ustvaril
Bog, ima daljnosežne posledice.
Hvala Bogu, veliko je kljub vsemu v
Evropi še vedno normalnih kristjanov,
ki spoštujejo človeka kot moškega in
žensko, ki ljubijo otroke in vsako novo
življenje. Slovenci, ta majhen, a klen

narod, je na referendumu izglasoval pred
leti normalne zakone. Vse, ki vam je mar
obstoj našega naroda in družine, goreče
vabim in prosim, vztrajno molimo za
zdravo pamet in spoštovanje naravnih
zakonov. Spoštujmo in molimo za družine, molimo za otroke in starše, molimo
drug za drugega in Bog nas bo varoval,
kakor nas je varoval v vsej zgodovini, še
posebno v teh dveh letih epidemije, in
nam dal tako dobro vlado, da je nobene
peklenske sile niso mogle zrušiti.

soboto, 12. marca, so pripravili učenci
prvega, drugega in tretjega razreda šolsko mašo. Udeležilo se je je krepko čez
polovico otrok in staršev in so pripravili
zelo lepo sodelovanje. Otrokom in njihovim katehetom iskrena hvala. Tudi v
Kompoljah, kjer so te šolske maše ob
torkih, je bilo sodelovanje in obisk lep.
V soboto, 26. marca, bodo pripravili
šolsko mašo učenci četrtega, petega in
šestega razreda, v soboto, 2. aprila, pa
učenci sedmega, osmega in devetega
razreda. Enako naj bo v Kompoljah, le
Tiha nedelja in ponedeljek, 3. in 4. da so tam šolske maše ob torkih.
aprila, nas vabita po stari navadi k sv.
Antonu. Svete maše bodo po navadi: Družinska maša pa bo v nedeljo, 27.
na tiho nedeljo ob pol enajstih, na tihi marca, ob pol enajstih.
ponedeljek pa ob devetih in zvečer ob
19.00. Zdaj si boste lahko ogledali tudi Prvoobhajanci in njihovi starši imate
vsa dela, ki so bila lani narejena na tej v nedeljo, 27. marca, po pol enajsti
naši priljubljeni Božji poti. Ponovno maši kratek verouk v dvorani župnišča.
se iz srca zahvalimo dobrim in velikodušnim ljudem, ki pomagate, da bomo KONCERT VOKALNE SKUPINE
tudi dolgove mogli čim prej poravnati. GALLINA pripravlja turistično druV župnijskem gozdu v Velikih Laščah štvo v nedeljo, 27. marca, ob 19.30 v
smo posekali tudi precej smrek in jelk, naši župnijski cerkvi. Umetniški vodja
da bomo iz tega izkupička dali 12 tisoč je Ana Erčulj. Izvedle bodo sakralne skladbe katoliške in pravoslavne
evrov za ta dolg.
Na tiho nedeljo boste po vseh mašah liturgije s slovenskimi, italijanskimi
lahko dobili kot vsako leto oljčne in madžarskimi nabožnimi pesmimi.
vejice, ki nam jih pošiljajo primorske Lepo vabljeni!
župnije. Veseli so, če damo kak dar za
Biblična skupina, ki se že od začetka
popravilo tamkajšnjih cerkva.
epidemije ni zbrala, ponovno lepo
Prisrčna zahvala pa tudi tistim, ki daru- vabljena na srečanje v ponedeljek, 28.
jete za obnovo tabernaklja. Dosedanja marca, ob 19.00. Dosedanje člane pa
obnova je stala 7800 evrov, oba angela, tudi vse, ki vas zanima Sveto pismo,
ki sta trenutno v obnovi, pa bosta še lepo vabimo.
šest tisoč.
Šolske in družinska maša, ki smo jih
pričeli v postu, se bodo nadaljevale. V
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S. A.
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Milan Prijatelj, obl., Vid.
Mariji v zahvalo in Božje varstvo
Pavle Šuštar in Ivanka Vesel, Predst.
Starši Brodnik, obl.
Za Božje varstvo, M. K.
Za spoštovanje družine
Ana, Anton in Tone Miklič, Cesta, obl.
Angela in Rudolf Goršič, obl.
Vojo in Aleksandra Zalar, obl., Prest.
Marija in Anton Pajk, I. G., obl.
Jože Klančar, obl., Vid.
V zahvalo za zdravje in v dober namen
Jože in Mara Brodnik
Antonija in Janez Kovačič, obl., Zg.
Veronika Pečjak, obl., K. 82
Jože Mustar
Za farane
Milan Hočevar
Frančiška Oblak
Janez Kovačič, Zg. 61, obl.
Milan Strnad, Cesta
Ivanka Jere
Marija in Ludvik Cimerman, M. v., obl.
Za Božje varstvo J.
Danica Krničar, 30. dan
Tone Fink, 30. dan
Mirko in Vida Buščaj, obl.
Marija Bradač in vsi Tekavčevi
Franc Marolt, 30. dan
Ančka Lazar
Janez Novak, obl., Predst.
Frančiška in Ivan Kaplan, Vid.
Jože Fink in Albinca Oberstar, obl., P.
Alojz Prijatelj, obl., K. 30
Ana in Jože Mustar
Marija in Jože Kaplan, obl., Predst.
Vsi pok. iz druž Brodnik
Za farane
Milan Krašna, obl., Pdč.

OB SMRTI
SVOJCEV SO
DAROVALI:
Ob smrti Toneta Finka
sta dali za 2 maši tudi
Beti in Krista.
Ob smrti JOŽETA
ZAKRAJŠKA so dali
dar za cerkev in za 3
maše Kališčarjevi, za 2
maši sta dali Beti in Krista, za 1 pa Malenski.
Ob smrti DANIJELE
KRNIČAR so dali domači dar za cerkev, za
2 maši in dar za cerkev
pa je dal sin Darko z
družino.
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