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Pepel je znamenje  
minljivosti, smrti, pa  
tudi človekove krhkosti, 
saj se tudi on po smrti  
spremeni v prah in pe- 
pel. Vernemu človeku  
je pepel tudi znamenje  
pokore in prenovitve.  
Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s  
pokoro prerodil v novega človeka. Pepel pomeni človekovo  
telesno minljivost.  
"Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš", slišimo  
ob obredu pepeljenja.  Napoved konca zemeljskega življenja. 
Vse sčasoma postane pepel, tako veliko in pomembno,  
kot tudi majhno in nevredno. V svetopisemski govorici pepel 
pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in ob smrti  
zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti, prošnje in  
pokore na glavo posipa pepel. 

Kristjani v postnem času pri bogoslužju in v zasebnem življe- 
nju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in  
njegove smrti na križu. Naše notranje prizadevanje naj bi se  
na zunaj izražalo v poglobljeni molitvi, postu in dobrih delih.  

 
  

 
 

 
 

Postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju: 
»Krščeni v njegovo smrt in vstajenje« 

(prim. Rim 6,3)  

V molitveni pripravi na veliko noč bomo  

obnavljali svojo krstno povezanost z  

Jezusom, premišljevali berila velikonočne 

vigilije in izbrane postaje križevega pota. 

Dobrodošli tako začetniki, ki se učite  

molitve ob Svetem pismu, kot tisti, ki  

želite Boga prositi za pomoč pri razloče- 

vanju in sprejemanju odločitev. Več o  

načinu dela na spletni strani https://ignacijevdom.si/. 

Datum: 27. februar − 16. april 2020,  

eno srečanje na teden 

Duhovne vaje obsegajo: 

• vsakdanjo osebno molitev po navodilih ob predloženi Božji 

besedi, 

• tedensko podelitev v skupini (običajno po sv. maši), 

• osebno molitveno spremljanje (po želji).  
Voditeljica: ReNata, 031627854 

 

POSTNI PRVI PETEK Z JEZUSOM, 6. marec 2020: 
 

 18.30: pobožnost    

križevega pota 

 18.45: sv. maša 

 19.15: ura molitve 

 20.15: adoracija s slavilno 

glasbo,  premišljevanji in 

sveto tihoto (mladi, 

družine, člani skupin) 

 

 
 

 

Umetnost odrekanja 
 

Čemu vse si se sposoben 
odpovedati, če gre za 
tvoj lastni, ljubljeni jaz? 
Stavim, da se znaš po-
stiti, če gre za tvojo vitko 
linijo. 
Odpoveš se priljubljeni 
hrani, ko misliš, na svoja 
jetra ali visok pritisk. 
Toda čemu si se sposo-
ben odpovedati, če gre 
za druge? 
Čemu se lahko odpoveš 
iz ljubezni do svojega 
moža, svoje žene, do so-
ljudi? 
Naj bo tu pravo merilo 
tvoje srce! In naj bo to 
tvoj izziv za letošnji 
postni čas. 

https://ignacijevdom.si/


Pomenljiva vidika posta sta okrepitev osebne duhovnosti in povezanosti z Bogom, 
zato so odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela sredstva za doseganje 
tega cilja.  
Strogi post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak 
petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pi-
jači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter 
v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela , post    in   
molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen. 
 

IZBIRA NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA  

 
 

Na 4. postno nedeljo, 22. marca 
bomo po slovenskih župnijah izbi-
rali člane župnijskih pastoralnih 
svetov za novo mandatno obdobje 
2020-2025. V naši župniji bomo to-
krat uporabili novost, to je pravil-
nik, ki je primernejši še posebno za 
mestna okolja (čeprav ne samo za 
slednja) pa predvideva način izbire 
članov ŽPS s kandidatno listo. Po-
sebno v mestnih okoljih se namreč 
župljani slabo poznajo med seboj 
in težko presojajo, kateri župljani 
bi bili primerni za člana župnij-
skega pastoralnega sveta. Člani se-
danjega ŽPS bodo za novi mandat, 
oblikovali komisijo za izbiro članov 
novega ŽPS, ki jo imenuje župnik s 
svojimi sodelavci. Na podlagi pre-

jetih predlogov članov ŽPS in voditeljev župnijskih skupin (vsak izmed njih predlaga 
največ sedem kandidatov) komisija oblikuje predlog kandidatne liste, ki jo mora potr-
diti župnik. 
Pred dokončnim oblikovanjem kandidatne liste morajo člani komisije od kandidatov 
pridobiti pisno soglasje, iz katerega mora jasno izhajati njihov pristanek na uvrstitev 
na kandidatno listo kot tudi svobodna pripravljenost za prevzem dela v župniji in za-
vedanje soodgovornosti za njeno delovanje. Župnik kot predsednik komisije nato iz-
vede predstavitev vseh kandidatov župnijskemu občestvu. 
Na nedeljo, ko bo potekala izbira članov ŽPS, verniki, ki imajo pravico do izbire članov, 
obkrožijo največ sedem kandidatov. Kljub temu, da se zdi ta način izbire članov no-
vega ŽPS na prvi pogled morda zahtevnejši, pa  vključuje več varoval, da bodo izbrani 
člani v župniji res pripravljeni tudi dejavno sodelovati.  

NE 
 

23. 2. 7. NEDELJA 

MED LETOM 

8.00 

10.00 

14.00 

Andrej Kokalj 
živi in pokojni farani 
Alojz Trontelj, pogrebna 

nabirka 3. nedelje za župnijo 

PO 24. 2. Matija /   

TO 25. 2. Valburga 18.30 Lojze Lesjak 19.30: kateheze 

SR 26. 2. PEPELNICA 

obred pepeljenja 

18.30 v zahvalo 17.30: starši 1. razreda 

19.30: starši prvoobhajancev 

ČE 27. 2. Gabrjel ŽMB 18.30 Marjan Miklavčič (M. Hudo) 18.30: ŽPS 

20.00: 2. zakonska skupina 

PE 28. 2. Roman 18.30 Terezija Hrovat 18.30: pobožnost križevega pota 

SO 29. 2. Antonija Firenška 18.30 

skp 
Savo Brčan                         10.00: srečanje ministrantov 
živi in pokojni farani 

NE 
 

1. 3. 1. POSTNA 

 NEDELJA 

8.00 

10.00 
pok. Strmičevi   (Zaboršt) 

Alojz Trontelj, 7. dan 
sv. spoved na začetku posta 

14.00: pobožnost križevega pota 
PO 2. 3. Neža /   

TO 3. 3. Kunigunda 18.30 Janez Omejec  

SR 4. 3. Kazimir 18.30 Jože Struna  

ČE 5. 3. Hadrijan 18.30 Valentin in Marija Erjavec 20.00: Biblična skupina 

PE 6. 3. Nika, prvi petek 18.30 Albina in Peter Štaudohar molitveni večer po razporedu zadaj 

SO 7. 3. Perpetua, Felicita 18.30 

skp 
pok. Kraljevi (Zg. Draga)  

NE 
 

8. 3. 2. POSTNA 

 NEDELJA 
8.00 

10.00 
živi in pokojni farani 
Marija Žlajpah 

14.00: pobožnost križevega pota 

PO 9. 3. Frančiška Rimska /  20.00: Jožefine   

TO 10. 3. 40 mučencev 18.30 Avguštin Žlajpah 16.45: Sožitje  

SR 11. 3. Benedikt 18.30 Terezija in Jože Blatnik  

ČE 12. 3. Inocenc 18.30 Anton in Neža Bevc 20.00: Biblična skupina 

PE 13. 3.  Kristina 18.30 Janez in Jožefa Malovrh 18.30: pobožnost križevega pota 

SO 14. 3. Matilda 18.30 Anton in Marija Kastelic  

NE 
 

15. 3. 3. POSTNA 

 NEDELJA 

8.00 

10.00 
živi in pokojni farani 
Anton Eržen 

Nabirka 3. nedelje za župnijo 

Cerkev čistijo in krasijo: 29. februar in 7. marec: Ljubljanska cesta – bloki 

                                               14. in 21. marec: Ljubljanska cesta (brez blokov) 
 

Miške za pust 
Tisto leto takoj po vojni je lan na črnelskih njivah dobro obrodil. Laneno seme so nesli v stope v mlin na 
Polju pri Višnji Gori. V stopah so tolkli proso in ječmen, pa tudi bukov žir, sončnična in bučna semena ter 
lan. Med tem ko so v stopah tolkli seme, so ga morali tudi zalivati z vročo vodo in mešati. Potem so to 
zmes stresli v model, ki so ga pregrnili z laneno rjuho, dali pod prešo in iztisnili olje. Mati je obljubila otro-
kom, da bo tokrat, ker je olja dosti pri hiši, za pusta nacvrla toliko mišk, da bodo imeli vsi dovolj. Toda la-
neno olje je bilo grenko in neprijetnega vonja, ker ni bilo prav stisnjeno in tudi ne prav shranjeno. Tako z 
miškami ni bilo pravega veselja. 
                                                                                                                                                           Valči                                                               


