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Leto XXIV - št. 3 marec 2020

Postni čas je spokorni čas
Tolikokrat govorimo o spokornosti, o pos-

tu, o miloščini, o spreobrnjenju, pa se resnično 
zavedamo, kaj ti pojmi pomenijo? Spokornost 
je pravzaprav spreobrnjenje srca, notranja po-
kora, brez nje ostanejo zunanja spokorna dela 
brezplodna in lažna. Nasprotno pa notranja 
spokornost priganja k izrazu te naravnanosti 
v vidnih znamenjih, kretnjah in delih spo-
kornosti »raševino in pepel«  Jl 2,12- 13; Iz 
1,16-17;  Mt 6,1-6.16-18. Notranja pokora je 
korenita preusmeritev vsega življenja, vrnitev, 
spreobrnjenje k Bogu z vsem svojim srcem, 
prenehanje greha, mrzitev zla, z odklanjanjem 
zlih dejanj, ki smo jih storili. Hkrati vsebuje 
željo in odločnost, da spremenimo življenje 
skupaj z upanjem na Božje usmiljenje in za-
upanje v pomoč njegove milosti. To spreobr-
njenje srca spremljata zveličavna bolečina in 
bridkost, ki so ju Očetje imenovali mrtvenje 
duha ali potrtost srca. (KKC 1431)  Spreobr-
njenje je predvsem delo Božje milosti, ki stori, 
da se naša srca vrnejo Bogu: „Obrni nas, Gos-
pod, k sebi, in se spreobrnemo!“ (Žal 5,21). 
Bog nam daje moč, da znova začnemo. Ko od-
krijemo veličino Božje ljubezni, tedaj pretre-
seta naše srce grozota in težina greha in srce 
se začne  bati, da bi žalilo Boga z grehom in 
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bilo ločeno od njega. Človeško srce se 
spreobrne, ko gleda k njemu, ki so ga 
naši grehi prebodli. Uprimo svoje oči 
v Kristusovo kri in spoznajmo, kako 
je dragocena njegovemu Očetu, saj je, 
prelita za naše odrešenje. Kristjanova 
notranja pokora more imeti zelo raz-
lične oblike. Sv. pismo in Očetje pou-
darjajo zlasti tri oblike: post, molitev in 
miloščino (prim. Tob 12,8; Mt 6,1-18), 
ki izražajo spreobrnjenje v odnosu do 
samega sebe, v odnosu do Boga in v 
odnosu do drugih. Poleg radikalnega 
očiščenja, ki je učinek krsta ali muče-
ništva, omenjajo kot sredstvo za do-
sego odpuščanja grehov prizadevanje 
za spravo s svojim bližnjim, solze spo-
kornosti, skrb za zveličanje bližnjega 
(prim. Jak 5,20), priprošnja svetnikov 
in izvrševanje del ljubezni, ki „pokri-
je mnoštvo grehov“ (prim. 1 Pt 4,8). 
(KKC 1434) Spreobrnjenje se v vsak-
danjem življenju uresničuje z izrazi 
sprave, s skrbjo za uboge, z udejanja-

njem in obrambo pravičnosti in prava 
(prim. Am 5,24; Iz 1,17), s priznanjem 
pogreškov nasproti bratom, z bratskim 
opominjanjem, s preverbo življenja 
(z izpraševanjem vesti), z duhovnim 
vodstvom, s sprejetjem trpljenja, z 
potrpežljivostjo v preganjanju zaradi 
pravice. Vzeti vsak dan svoj križ in iti 
za Jezusom je najvarnejša pot pokore 
(prim. Lk 9,23). Vsakodnevno spreo-
brnjenje in pokora najdeta svoj izvir in 
hrano v Evharistiji, saj postane v njej 
ponavzoča Kristusova daritev, ki nas je 
spravila z Bogom; Evharistija nahranja 
in krepi tiste, ki živijo Kristusovo živ-
ljenje: „Evharistija je protistrup, ki nas 
osvobaja vsakodnevnih pogreškov in 
varuje smrtnih grehov“ (KKC 1436). 
Branje Sv. pisma, molitev bogoslužnih 
ur in očenaša, vsako iskreno dejanje 
češčenja in pobožnosti poživlja v nas 
duha spreobrnjenja in spokornosti ter 
prispeva k odpuščanju naših grehov. 

(KKC 1437)

BOŽJA BESEDA 1. POSTNA NEDELJA
Iz svetega evangelija po Mateju 4,111

Tisti čas je Duh odvědel Jezusa v 
puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se 
je postil štirideset dni in štirideset noči, 
je postal napósled lačen. In pristopil je 
skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, 
reci, naj ti kamni postanejo kruh.«  On 
pa je odgovóril: »Pisano je: ›Človek ne 
živi samo od kruha,

ampak od vsake besede, ki prihaja 

iz Božjih ust.‹ « Tedaj ga je hudič vzel 
s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh 
templja ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se 
vrzi dol, kajti pisano je:  »Svojim ange-
lom bo zate zapovedoval«  in: ›Na ro-
kah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš 
ob kamen.‹ « Jezus mu je odgovóril: »Pi-
sano je tudi: ›Ne preizkušaj Gospoda, 
svojega Boga!‹ « Spet ga je hudič vzel s 
seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je 
vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter 
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mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš 
predme in me moliš.« Tedaj mu je Je-
zus rekel: »Poběri se, satan, kajti pisano 
je: ›Gospoda, svojega Boga, môli in nje-
mu samemu služi!‹ « Tedaj ga je hudič 
pústil,  in glej, angeli so pristopíli in mu 
stregli.

V puščavi je bilo Izraelsko ljudstvo 
skušano. Štirideset let je hodilo skoznjo 
in podlegalo skušnjavam. Skušnjave, 
katerim so podlegali, so bile prav tiste, 
ki jih je moral premagati Jezus: hrana 
(2 Mz 16, 1-4), znamenja, da je Bog z 
njimi (2 Mz  17, 1-7) in malikovanje 

(2 Mz 32). Jezus v vseh teh skušnjavah 
zmaga! Judovska velika noč, ko so bili 
rešeni egiptovske sužnosti, je podoba 
prave Velike noči, ko nas Jezus osvo-
bodi in odreši. Z njegovo pomočjo 
bomo tudi mi premagali skušnjavca. 
Jezus nam v teh skušnjavah kaže, kako 
naj v kali zatremo vsako skušnjavo hu-
diča. Tako ne bo imel moči nad nami, 
in nam ne bo mogel škodovati. Jezus je 
smel biti skušan ravno zato, da bi nam 
dal zgled. Posnemajmo ga, da bomo z 
njim zmagovali tudi mi. 

Vir: Knjižica Božjega okolja,  
Tone Smerkolj

Ali zna današnji svet moliti?
Danes lahko rečemo, da je moli-

tev v krizi. Svet nam je navrgel veliko 
reči, ki nas odvračajo od molitve, na 
primer dojemanje življenja skozi ma-
terializem, racionalizem in nevera v 
presežno, po drugi strani pa zaupa-
nje v takšno vernost, ki nam trenu-
tno ustreza (new age, magija...), ne-
poučenost, nezaupanje v Božji obstoj 
in delovanje, pretiravanje v gledanju 
televizije, delu za računalnikom, leno-
ba, hitenje...Mnogi pravijo: »Nimam 
časa za molitev.«; »Ne znam moliti.«; 
»Nimam volje za molitev.« Mnogi so 
opustili molitev, a kadar pride kriza, se 
človek vpraša, zakaj mu v življenju ne 
gre? Molitev je potrebno vrniti v oseb-
no življenje, v družino, v narod. Mnogi 
molijo samo na kratko, na primer v ne-
deljo pred kosilom, kasneje še to opus-

tijo. Pozabljamo, da naša vera usiha, 
če ne molimo. Obstajajo še družine, ki 
skupaj molijo. Njihovo življenje je na-
polnjeno z Božjim blagoslovom! Tega 
pa manjka, če se ne moli. Tudi, ko smo 
pri sveti maši, lahko ostajajo naša srca 
in usta zaprta. Evangelist in apostol sv. 
Janez pravi, da je Bog na nas izlil veliko 
ljubezni. Mi smo njegovi otroci. (1 Jn 
3,1) Če v to dejstvo verjamemo, potem 
tudi sodelujemo z Gospodom. Kako se 
približati Bogu in Mariji? Kako začu-
titi  Božjo ljubezen, pogum in milino? 
Eden najboljših načinov, kako predati 
svoje življenje Bogu je molitev, molit-
veno življenje. Kakor kdo moli, tako 
tudi živi. Po molitvi se spušča blagoslov 
na tistega, ki moli, na njegovo družino, 
župnijo in njegov narod. Ne smemo 
pozabiti, da je porabljen čas za molitev 
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pomemben čas. Tudi za prijatelje pora-
bimo svoj čas, ne pozabimo ga porabiti 
tudi za najboljšega Prijatelja Boga! Od 
kod beseda molitev? Prihaja iz besede 
mleti. Ponižno, skesano moliti, pome-
ni zmleti se, zdrobiti se pred Bogom. 
Molitev je oblika žrtve. Paziti je treba, 
da ne bo to kakor koli v prazno. Mo-
litev mora biti določena, z namenom. 
Poznamo več namenov molitve: pro-
silna,  zahvalna in slavilna. Janez Da-
maščan pravi: »Moliti pomeni dvigati 
srce h Gospodu.« Postajati z Njim eno. 
Molitev je v bistvu dihanje duše. Kakor 
naše telo ne more živeti brez kisika, 
tako tudi duša ne more živeti, če ne 
moli. Molitev je odnos z Bogom, dok-
ler molimo, se z Njim pogovarjamo. 
Nekdo bo lahko vprašal, kakšen je ta 
pogovor, če mi govorimo, a Bog mo-

lči. Dokler mi molimo Bog pozorno 
posluša. V času molitve On v nas nekaj 
spreminja, dograjuje, popravlja ali sadi 
seme, ki bo kasneje prineslo svoj sad. 
Kje je Bog, h kateremu molimo? Bog 
je v nas! Mnogi ne verjamejo, da Bog 
govori. Sveto pismo pravi, da Bog go-
vori. Bog je govoril Abrahamu, Izaku, 
Jakobu, prerokom, apostolom, Mari-
ji,...Pobuda pride vedno od Njega. Bog 
ni ne gluh, ne nem. Za svetega Fran-
čiška je znano, da se je sladko pogo-
varjal z Jezusom kot zaročencem svoje 
duše. Svetniki so postali sveti, ker so se 
pogovarjali z Bogom in bili z Njim v 
pristnem odnosu. Molitev nas spremi-
nja, če nas ne, je potrebno spremeniti 
način molitve, ne pa prenehati moliti. 

Vir: Prenova, KKPSLO

ZGODILO SE JE:
Birmanci na obisku  
na Radiu Ognjišče
V torek 4. februarja 

smo se z birmanci podali 
na pot v Ljubljano, da bi 
obiskali Radio Ognjišče. 
Velikodušno nas je spre-
jela novinarka Marjana 
Debevec in nam s po-
močjo tehničnega moj-
stra obširno razložila, 
kako poteka vsakdanje 
delo na radiu. Vzdušje 
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na radiu s 30 sodelavci je zelo prijet-
no, kar lahko pripišemo krščanskemu 
pojmovanju bratstva in sestrinstva v 
Kristusu. Zjutraj se, kdor zberejo v ka-
peli k molitvi rožnega venca in nato se 

podajo k dnevnim delovnim obvezno-
stim. Vsekakor se čuti, da jih povezuje 
ena vera v Jezusa in da Jezus blagoslav-
lja njihovo apostolsko delo. Vabljeni k 
poslušanju njihovih aktualnih oddaj. 

PRED NAMI:
KRIŽEV POT OB PETKIH:

V postnem času v župnijski cerkvi 
Sv. Lenarta ob petkih pol ure pred 
mašo molimo križev pot:

6. marca vodi molitev BINKOŠTNA 
DVORANA

13. marca vodi molitev SKAVTSKA 
DRUŠČINA

20. marca vodijo molitev VEROU-
ČENCI

27. marca vodi molitev KARITAS
3. aprila vodijo molitev PEVCI
10. aprila vodijo molitev ŽPS (Veliki 

Petek)

V nedeljo 15. marca bomo ob 14. uri 
molili križev pot  na Srednjem 
vrhu pod Gozd Martuljkom.

V nedeljo 29. marca bomo ob 15. uri 
molili križev pot pri Svetem Kri-
žu pri katerem sodelujejo naši 
birmanci. 

POSTNO ROMANJE  
8. MARCA

V nedeljo 8. marca pripravljamo 
postno romanje. Križev pot bomo mo-
lili na prostem, ko se bomo vzpenjali 
na vrh Kalvarije v župniji Smlednik. 
Obiskali bomo nekdanjega kaplana, 
sedaj župnika v župniji Sora pri Med-
vodah in sestre karmeličanke. Avtobus 
bo pobiral romarje pri Čopu ob 13:45 
uri, na Jesenicah pri Integralu ob 14:00 
uri in pri gimnaziji ob 14:05 uri. Vrnili 
se bomo do večera. Prijavite se v žu-
pnijski pisarni ali v zakristiji. Avtobu-
sni prevoz znaša 7€.

CELODNEVNO ČEŠČENJE  
PRI SVETEM KRIŽU 

V župniji Sveti Križ bomo prestavili 
praznik celodnevnega češčenja na žu-
pnijski praznik, Povišanja Svetega Kri-
ža, ki je 14. septembra. 
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IZBIRA ČLANOV ŽPS
Ker letos poteka 5 letni mandat, 

bomo izbirali člane župnijskega pasto-
ralnega sveta. Člane bomo izbirali v 
nedeljo 22. marca. Naj Sveti Duh vodi 
naše odločitve v dobro naše župnije! 

MATERINSKI DAN
V sredo 25. marca bomo obhajali 

praznik Gospodovega oznanjenja Ma-
riji, hkrati pa tudi krščanski materinski 
dan, ker je po Marijinem materinstvu 
posvečeno materinstvo vseh mater 
sveta. Ob tej tako vzvišeni poklica-
nosti, ste matere vabljene na Jeseni-
ce ob 18. uri k sveti maši in po njej h 
kratkemu programu, pri katerem bodo 
sodelovali vaši otroci. 

TEDEN DRUŽINE 2020
Med 19. 3. in 25. 3. obhajamo Te-

den družine, tokrat pod geslom »Kdor 
se uči, je mlad.« Pri nedeljski sv. maši 
15. 3. boste prejeli zloženke, namenje-

ne družinam. Na njej boste za vsak 
dan našli življenjsko zgodbo, molitev 
in iztočnico za pogovor v družini. Te 
vsebine bodo objavljene na pastoral-
nem portalu Pridi in poglej. Na Radiu 
Ognjišče boste lahko prisluhnili priče-
vanjem in vsakodnevnemu nagovoru 
pri večerni sv. maši. 

KARITAS –  PRIDRUŽITE SE 
PREVENTIVNI POSTNI AKCIJI 40 
DNI BREZ ALKOHOLA – VSAK 

KORAK ŠTEJE!
»Količina popitih alkoholnih pijač, 

za katero bi lahko rekli, da je zdrava, ne 
obstaja. Vsako pitje je lahko škodljivo 
za ZDRAVJE. Že kozarec vina na dan 
povečuje tveganje, da zbolimo za ra-
kom.« dr. Marko Kolšek, dr. med.»Po-
polna odpoved alkoholu je najvarnejša 
odločitev za žensko, ki lahko zanosi, je 
noseča ali doji. V NOSEČNOSTI je za 
otroka, ki se razvija, vsaka, tudi majhna 
in redka, izpostavljenost alkoholu 
nevarna in lahko povzroči trajne po-
škodbe možganov in drugih organov.« 
mag. Marjetka Hovnik Keršmanc, dr. 
med.»Otroci gledajo in posnemajo 
starše. Škodljiva oblika pitja alkohola 
predstavlja pri odraslih eno izmed naj-
bolj razširjenih neprimernih načinov 
pomirjanja, sproščanja in soočenja s 
težavami. Če želimo DOBRO SEBI IN 
OTROKOM, jim bodimo zgled s pri-
mernimi ravnanji.« dr. Drago Jerebic, 
spec. ZDT Alkohol zmanjša sposob-
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nosti zaznavanja, presoje ter ustrezne-
ga odzivanja V PROMETU. Je eden 
glavnih dejavnikov tveganja za nasta-
nek prometnih nesreč, saj je vzrok za 
kar tretjino umrlih na slovenskih ce-
stah. Bodimo vedno trezni v prometu 
in tako prispevajmo k večji varnosti. 
Vesna Marinko, mag. upr. Ved Svojo 
odločitev lahko simbolno potrdite na 
Facebooku in na www.brezalkohola.si. 

PRVO SVETO OBHAJILO – 17. maj
Letos bo prvo sveto obhajilo v ne-

deljo 17. maja. Pri Svetem Križu bo ob 
8:30, na Jesenicah pa  ob 10. uri. Sesta-
nek za starše na Jesenicah bo v torek 
14. aprila ob 19:00 v učilnici župnijske-
ga doma.  

POLETNI ORATORIJ 2020
Letošnji poletni oratorij na Stari 

Savi bo od petka 26. junija do torka 30. 
junija. 

NOVA MAŠA MARTINA LEBANA
Letos se 

nam obeta 
velika milost 
nove maše. 
Mašniško po-
svečenje bo 
Martin prejel 
v ljubljanski 
stolnici na 
praznik sve-
tih aposto-

lov Petra in Pavla 29. junija ob 9. uri. 
Nova maša pa bo v župnijski cerkvi 
Svetega Lenarta 5. julija ob 10. uri. Na 
mašniško posvečenje bo organiziran 
prevoz z avtobusom. 

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA 
POLJSKO od 30.4. do 3.5. 2020
V času prvomajskih počitnic bo 

organizirano štiridnevno romanje na 
Poljsko. Ogledali si bomo Krakow, 
Marijino središče v Częstochowi, Wi-
elicka - rudnik soli, Auschwitz – kon-
centracijsko taborišče in Wadowice 
- rojstni kraj svetega papeža Janeza Pa-
vla II. 18. maja bo ravno obhajal 100 
rojstni dan! Namen romanja bo tudi za  
našega diakona Martina Lebana pred 
njegovo novo mašo.  Odhod avtobu-
sa bo v četrtek ob 5h, vrnemo pa se v 
nedeljo zvečer. Cena romanja je 300€ 
na osebo, ki vključuje vstopnine, polni 
penzion, nočitve v dvoposteljnih so-
bah v hotelu FeroExpress 3*. Doplači-
lo za enoposteljno sobo je 60€. Prijave 
na romanje že sprejemamo v župnijski 
pisarni. Ob prijavi prosim poravnajte 
tudi akontacijo 50€. 

V OČETOV HIŠO SO ODŠLI:
Angelca Podlesnik (Verdnikova), 

Drago Bartolić 



ŽUPNIJSKA PISARNAŽupnijski urad Jesenice, Sveti Lenart, opat
Ulica Mirkota Roglja 5
4270 Jesenice
T: 064 223 978
E: info@zupnija-jesenice.si
W: zupnija-jesenice.si
TRR: SI56 6100 0002 0488 881

SOUPRAVA SVETI KRIŽ
Planina pod Golico 55 
oskrbovana iz župnije Jesenice

SVETE MAŠE KRŠČEVANJE

CERKVENA POROKA

Izdaja: župnijski urad Jesenice 
Odgovarja: Boris Rozman, župnijski upravitelj
Tisk: Salve d.o.o. 

• pon: po večerni sv. maši ob 18.30

• tor: 8.00 - 9.00

• sreda po večerni maši ob 18:30

• ob nedeljah in praznikih 

ni uradnih ur

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ:   8.30

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 18.00
                tor, čet: 7.00
Sv. Križ:  četrtek: 17.00

bolnišnica Jesenice
sveta maša - vsako prvo sredo: 19.30 
obisk bolnikov - čet: 19.00 

Krščevanje bo na 3. nedeljo v mesecu. 
Prijava za krst vsaj mesec dni pred 
krstom. Priprava za starše in botre 
na domu po dogovoru. 
Na pripravi imejte družinsko knjižico 
in potrdilo za botre.

ŽUPNIJA SVETEGA LENARTA - JESENICE in ŽUPNIJA SVETEGA KRIŽA - PLANINA POD GOLICO

Prijava v župnišču vsaj mesec dni 
pred poroko. Potrebni dokumenti: 
krstni in samski list, potrdilo o 
opravljenem tečaju za zaročence.

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC MAREC 2020
• Binkoštna dvorana se bo molila v cerkvi 

v ponedeljek 2. marca po večerni sveti 
maši.

• Obisk ostarelih in bolnih na domu bo na 
prvi petek 6. marca

• »Agape« v župniji Jesenice bo v nedeljo 
8. marca.

• Postno romanje bo v nedeljo 8. marca. 
Odhod avtobusa bo ob 14. uri izpred In-
tegrala.

• Občni zbor Karitasa bo v sredo 11. mar-
ca po večerni sveti maši v župnijskem 
domu.

• darovanje »ofer« za potrebe cerkve bo v 
nedeljo 15. marca.

• Molitvena skupina Jezusovega usmi-
ljenega Srca za duše v vicah moli v 
ponedeljek 16. marca po večerni sveti 
maši. 

• Izbira članov ŽPS bo v nedeljo 22. marca.
BRALCI BOŽJE BESEDE:

MAREC 7.30 10.00
1.3.

1. POSTNA NEDELJA
MARTINA NEMEC
ANAMARIJA DIJAK

MATEJA KEŠINA
NIVES REGEIS

8.3.
2. POSTNA NEDELJA

 SONJA KUMAR
POLONCA ŠIMNIC

 BARBARA RAVNIK
VERONIKA TARMAN

15.3.
3. POSTNA NEDELJA  

MARTA REBOLJ
MARJETA ŽOHAR

GABER ŠUŠTARŠIČ
METKA ŠUŠTARŠIČ

22.3.
4. POSTNA NEDELJA

BOŠTJAN GLUHAR
TADEJA GLUHAR

MIRO LEBAN
CIRILA LEBAN

25.3.
GOSPODOVO OZNANJENJE

IRENA STEVANOVIČ
ANAMARIJA DIJAK

Ob 18.00

29.3.
5. POSTNA NEDELJA - TIHA

META RAKOVEC
 ALENKA RAVNIK

VALENTIN RAVNIK
MIROSLAV DEŽMAN

5.4.
6. POSTNA NEDELJA - CVETNA

MARTA REBOLJ
POLONCA ŠIMNIC

KLEMEN VOLČINI
VESNA VOLČINI


