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Splača se stopiti iz utirjene vsakdanjosti
V tednu, ki je pred nami, bomo na polovici postnega 
časa. Nekateri so se na postni čas skrbno pripravili, 
drugi so začeli razmišljati o tem na pepelnico in tretji 
morda ob prvi, drugi, celo tretji postni nedelji. In 
nekaterim se ta čas, ki je za kristjana milost, sploh ne 
bo nič razlikoval, od ostalih dni v letu.

Najbolj zagreti smo na pot na Goro krenili na pepelnico, 
kamor nas letos vabi p. Frančišek v postni poslanici 
»Postna askeza, sinodalna pot«. Vse smo imeli 
spakirano, vse na pravem mestu, samo naložili smo si 

nahrbtnik na ramena - kot Kristus križ - in pričeli pot 
na GORO. Lepo nama je, ko ob sebi začutiva vrvež, 
ko prepoznavava, da so v jutranjem mraku, ko se pot 
v hribe po navadi začne, ob nama sopotniki, da nisva 
sama, da lahko računava na kakršno koli pomoč, če jo 
bova na vzponu navzgor potrebovala. Te sopotnike sva 
opazila na pepelnico, ko sva šla po blagoslov za na Pot. 
Vesela sva, ko se nam iz dneva v dan še pridruži kakšen 
zamudnik, ki je tudi namenjen na Goro. Najina pot 
posta, poteka v skupnosti objetih, enako mislečih ljudi, 



ki nas objema in vodi, Oče in Sin in Sveti Duh. 

Pot na goro vedno predstavlja napor, naj bo to Rifnik, 
Resevna, Triglav ali Jalovec, da ne govoriva o Himalaji 
in spopad z osem tisočaki. Vedno naju vleče na vrh to, 
da se bova ozrla v dolino in s pogledi odkrivala, kaj 
puščava ali kaj sva v dolini. Tam na Gori želiva jasno 
videti, kje sva? Kako, kje in kdaj se najine poti združene 
in kako hodiva in blodiva občasno vsak zase. Tam na 
poti je tišina, tam je molk glavna govorica in le v tišini 
srca, lahko zaslišiva Boga. Lahko ga poslušava, lahko 
hodiva skupaj z njim, lahko še ob tem komu ponudiva 
roko, ki mu je kakšen nenaden vzpon pretežak in 
lahko računava tudi midva na pomoč sopotnikov in 
Boga, ki nevsiljivo in tiho hodi z nama. Te roke pomoči 
najdeva vsak dan ob prebrani dnevni Božji besedi, 
ob spodbudnih pismih za letošnji postni čas papeža 
Frančiška, slovenskih škofov, postna razmišljanja ob 
Matejevem evangeliju škofa Maksimilijana, je roka 
pomoči na poti, premišljevanje Jezusovega trpljenja, 
gostoljubje in evangelizacija v  »ALFI«. Kako pomembno 
je, da sva na pot krenila oba, da ni en sam. Ker se 
dobro poznava si lahko na poti tudi dobro pomagava 
in služiva v ponižnosti drug drugemu. Dana nama je 
možnost, da ponudiva pomoč še kakšnemu »gorniku«, 
ki se je odločil, da gre z nama. Tistim, ki ostajajo 
v dolini, dajati zgled in jim na koncu, za veliko noč 
povedati lepo izkušnjo z najinega »romanja« na Goro.

Pot postaja naporna
Na vzponu počasi prebijava gozdno mejo. Bliža se 
plašen pogled na dolino, v srce. Ozreti se nazaj je nujno, 
da bi pot, ki je pred nama bila bolj enotna, skupna, 
da bi zmogla opaziti tiste, ki jih v hitri hoji v dolini 
niti ne vidiva, za katere ne najdeva časa. Tudi midva 
ob počasni hoji lažje opaziva drug drugega. Sonce je 
začelo pripekati, megleno jutro se je spremenilo v vroč 
dan. Lahko se nama hitro zgodi kot Izraelcem, da bova 
začela godrnjati, ker sva si svoj »izlet« pač predstavljala 
drugače, z manj napora. Na nestrpnost naju Mojzes 

danes opozori že na začetku prvega berila. Kolike vere 
sva nabrala v teh tednih hoje z Gospodom? Verujeva, da 
bo pritekla voda iz skale, ko se nama že počasi blede 
od žeje? Gospod, ne zakrkni najinih src! Daj, da bova 
sposobna videti Tvojo pot, da ne bi preveč blodila po 
svojih brezpotjih. Združi najine, naše poti, da bodo čim 
bolj skupne, da bodo imele te poti skupni cilj - vrh Gore. 
Zaupava v to? Upanje ne osramoti, ker je Božja milost 
izlita v naša srca ... (Rim 5,5)

Pri studencu žive vode
Končno sva na poti, kot žena iz Samarije k studencu, 
da poskrbiva za življenjsko potrebno stvar, za tekočino, 
s katero se bova lahko odžejala. V Evangeliju danes 
slišiva, da lahko pri tem studencu srečava celo Jezusa, 
ki ima za naju poseben napoj, to je »živa voda«, ki 
lahko odžeja, da žeje niti čutila ne bova več. Za to se pa 
splača potruditi, splača se stopiti iz utirjene vsakdanjosti, 
splača se obrniti okoli sebe in vase, ker le tako lahko 
opaziva Jezusa pri Jakobovem studencu. Ne veva, če 
bo spregovoril z nama? Midva si želiva izmenjati z Njim 
kakšno besedo. To je najina postna zaveza, ki naju 
vleče na Goro. In na Gori naju čaka »spremenjenje« 
smo slišali v Evangeliju kakšno nedeljo nazaj. To je 
»vrh«, to je cilj poti - pravi papež Frančišek. Tu na vrhu 
zagledati tiste, v katere verjameva in verujeva, tiste, ki 
jih v dolini ne vidiva, tiste, ki si jih v vsakodnevni naglici 
ne spomniva, pa so nama tako dragi in pomembni za 
najino življenje. In na tem vrhu bova priče Jezusovemu 
čudežu, ki ga želiva ponesti v dolino in o njem govoriti 
tistim, ki so ostali spodaj. Želiva se o tej sreči na  Gori 
pogovarjati med sabo in želiva Jezusa deliti iz sebe. 
Čutiva, da je pomembno povedati svetu, da sva vesela 
nad tem, da sva kristjana, da sva vesela, da lahko 
verujeva, da sva, smo Božji otroci. Verujeva, da se Bogu 
lahko približava le po konkretni življenjski poti, če ga 
bova poslušala, a še bolj pomembno je, da ga bova 
slišala! 

Majda in Janko
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NA NAŠI POTI
V minulem tednu so v naročje nebeškega očeta odšli Cveto Kavka, Rudolf Marcen, Jožef Šumej, Karolina Šeško, 
Marjan Korošec in Olga Cmok. Radi molimo za drage rajne. 

Prihodnjo nedeljo je srečanje skupine Vera in luč. Tudi tokrat se skupina sreča ob 15h, nadaljujemo pa s sveto 
mašo ob 16h, h kateri nas lepo vabijo. 

OKLIC. Zakrament svetega zakona si želita podeliti nevesta Anja Andrenšek, hči Gorazda in Brede (roj. Vrečko) in 
ženin Izidor Bukovšek, sin Vladimirja in Hermine (roj. Oset). Živita na Ulici Dušana Kvedra. 

Tudi, če bi bil ti edina oseba na svetu, bi Jezus umrl zate.
Tako zelo osebno je to. On te ljubi tako zelo. 

Njegova ljubezen do tebe je prezpogojna, 
resnična in neminljiva.
In to je razlog za križ: 

čudovita Božja ljubezen do tebe.
(Nicky Gumbel)



nedelja
12. marec

Tretja  
postna 
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike  
8.30: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
9h: + Marijo Kosmač
+ Jurija Šumeja (obl.) ter za Staneta in sorodnike Šumej
+ Branka Doboviška (30. dan)
+ Ireno Turnšek
10.30 (krstna):  za novokrščenko Tajo in njeno družino

ponedeljek
13. marec

Sveta 
Kristina

18.30: +Anico Čučec (obl.) 
+ Kristino Verdinek

torek
14. marec

Sveta 
Matilda

18.30: za mir v Ukrajini
+ Vincenca Puserja

sreda
15. marec

Sveti 
Klemen

8h: +Angelo Rataj
+ Antona Bezgovška

četrtek
16. marec

Sveti 
Hilarij

18.30: + Jožefa Šumeja (osmina)
+ Karolino Šeško (osmina) 

petek
17. marec

Sveti 
Patrik

18.00: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
18.30: + Cveta Kavka (osmina)
+ Veroniko Anderlič (obl.) in dva Martina Anderliča
+ družino Koštomaj
+ Marjana Korošca (osmina) 

sobota
18. marec

Sveti 
Jožef

18.30: + Karla Rataja (obl.), Tadeja in rodbine Rataj, Golež, Sivka 
ter Gajšek
+ Jožeta Leskoška, Cirila, Metoda in Terezijo Prah

nedelja
19. marec

Četrta  
postna 
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike  
8.30: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
9h: + Jožeta Čokla, starše in sorodnike
+ Jožeta (obl.) in Amalijo Pirjevec
+ Jožeta Oseta in sorodnike
+ Jožeta Rataja in Frančiško ter Jožeta Pirjevca (obl.) in Amalijo
+ Jožefa Ivanca
+ Jožefo, Martina in p. Odila Hajnška
16.00 (Vera in luč):  + Jožeta in Ano Štravs ter rodbine Senegačnik, 
Štravs in Dečman


