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Na 4. postno nedeljo, 22. marca bomo po slovenskih župnijah izbirali člane 
župnijskih pastoralnih svetov za novo mandatno obdobje 2020-2025. Na nedeljo 
pred tem pa bomo brali posebno pismo škofa Andreja Glavana, namenjeno modri 
izbiri novih članov ŽPS. 
Od začetkov župnijskih pastoralnih svetov se je v zadnjih letih veliko spremenilo. Na 
marsikaterem župnijskem pastoralnem svetu so se člani v začetkih delovanja 
župnijskih pastoralnih svetov posvečali bolj gospodarskim temam in projektom kot 
pa pastorali, kar je po svoje razumljivo, saj so bili slednji članom ŽPS bližje in so jih 
(tudi poklicno) obvladali, medtem ko so se na področju pastorale mnogi čutili 
negotove, zato so ga raje prepustili župniku. Od tod izvira strah marsikaterega 
župnika pred vztrajnimi zahtevami nekaterih članov, ki so mu na vsaki seji nalagali 
nove in nove naloge, sami pa se zanje niso čutili odgovorne.  
»V zadnjih letih so tudi po zaslugi srečanj za člane ŽPS in izobraževanj člani 
župnijskih pastoralnih svetov postali veliko bolj samostojni in opolnomočeni«, pravi 
Matej, eden izmed članov ŽPS, ki sodeluje tudi pri pripravi izobraževanj za člane 
ŽPS. »Veliko lažje spregovorijo o svoji veri in jo živijo. Če so pred leti na naših 
srečanjih govorili o tem, kaj vse bi bilo na pastoralnem področju v župniji treba 
narediti ali bi moral narediti župnik, danes pridejo in ponosno povedo: ›Pri nas pa 
smo izpeljali tole … in sicer na naslednji način.‹«  
Iz leta v leto v številnih župnijah rastejo čut odgovornosti za župnijo in prizadevanja 
mnogih članov župnijskega pastoralnega sveta za skupno dobro župnije. 
Župnik Ivan, ki je deloval na župniji, ki jo vodijo redovniki, je o vlogi ŽPS v župniji 
nedavno dejal: »Če v župniji ne bi imel ljudi, ki sem jih poklical, ko je bilo treba kaj 
narediti, in sem nanje res lahko računal, župnija in jaz ne bi preživela.«  
Župnik Štefan pa iskreno pove: »Včasih sem se ŽPS-ja kar malo bal, potem pa sem 
dvema članoma zaupal vodenje sej. Pred sejo smo se dogovorili, kaj vse je potrebno 



predelati, onadva sta pripravila in vodila razmišljanje ob priročniku ter spodbujala 
prevzemanje odgovornosti in sprejemanje sklepov, jaz pa sem že pred sejo 
pregledal, kaj vse nas čaka v župniji v času do naslednje seje ali še dlje, če je bilo to 
potrebno. Odtlej seje tečejo bolj gladko, ljudje so postali veliko samostojnejši, bolj 
so pripravljeni prevzemati odgovornosti in v župniji sodelujejo tudi na tistih 
področjih, ki prej niso bila pokrita.« 
Članica ŽPS Maja na vsakem srečanju pastoralne narave odkrito pove, kaj si misli o 
tem, kakšna je vloga nekoga, ki je pristal, da postane član ŽPS: »To pomeni, da 
moraš od sebe nekaj dat!« Kaj to zanjo pomeni, dokazuje njeno bogato sodelovanje 
v župniji. »Če me nekdo prosi za sodelovanje, res redko odklonim.« In to velja ne le 
za njeno sodelovanje v župniji in škofiji, pač pa tudi na delovnem mestu in v kraju, v 
katerem živi. Nobene ovire ne vidi v dobrem sodelovanju in skupnih projektih šole, 
kjer dela, kraja, v katerem živi in njene župnije. Najrazličnejše oblike sodelovanja so 
znamenje njenega sprejemanja odgovornosti in pričevanja vsem, s katerimi se 
srečuje. Vsi vedo, da je kristjanka, in da tega ne jemlje na lahko.      
/iz gradiv za izbiro novih članov ŽPS/                                               
 

BESEDA ŽIVLJENJA  ZA MAREC – ZLATO PRAVILO 
 

»Vse, kar hočete, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim: to je namreč postava 
in preroki« (Mt 7,12) 

 

Kolikokrat smo pri pomembnih življenjskih odločitvah iskali zanesljiv kompas, ki bi 
nam pokazal, katero pot naj uberemo! In kot kristjani smo se spraševali, kateri je 
povzetek evangelija, ključ, da bi stopili v Božje srce in tu in zdaj živeli kot njegovi 
otroci.  

Pred nami je Jezusova beseda, ki govori o tem; je njegovo jasno navodilo, ki je 
lahko umljivo in ga lahko takoj uresničujemo. Najdemo ga v Matejevem evangeliju, v 
pomembnem govoru na gori, v katerem Jezus uči, kako naj v polnosti živimo 
krščansko življenje. Vse svoje oznanilo sam strne v jedrnato smernico. 

Danes, ko potrebujemo sporočila z globokim pomenom, a obenem kratka in 
učinkovita, bi lahko to besedo sprejeli kot dragocen »tvit«, ki ga vsak trenutek 
nosimo v duši. 

 

»Vse, kar hočete, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim: to je namreč 
postava in preroki« 

 

Da bi bolje razumeli, kaj naj storimo za druge, nas Jezus vabi, naj se postavimo v 
njihovo kožo, prav tako, kakor je naredil on: da bi nas ljubil, je stopil v naš svet, si je 
privzel naše človeško telo.  

Vprašajmo se, kaj pričakujemo od naših staršev, otrok, sodelavcev, odgovornih na 
oblasti in od duhovnih voditeljev: da nas sprejemajo, poslušajo, so odprtih rok, nas 
podpirajo v materialnih potrebah, hkrati pa tudi, da so iskreni, da nam odpuščajo, 
nas opogumljajo, so z nami potrpežljivi, nam svetujejo, nas usmerjajo, poučujejo ... 



Za Jezusa ta notranja naravnanost, skupaj z dejanji, ki iz nje izhajajo, uresniči vso 
vsebino Božje postave in vse bogastvo duhovnega življenja. 

To je “zlato pravilo”, splošen nauk, ki ga imajo v različnih kulturah, verstvih in 
izročilih, ki jih je na svoji poti razvilo človeštvo (»Tistega, za kar si ne želiš, da bi 
storili tebi, ne delaj drugim. To je vsa postava, drugo je njena razlaga« /judovstvo/; 
»Nihče od vas ni vernik, dokler ne želi za svojega brata tega, kar želi zase« /islam/; 
»Ne delaj škode drugim tako, kakor če bi bilo škodljivo zate« /budizem/). To je temelj 
vseh vrednot, ki so pristno človeške, vrednot, ki pomagajo k mirnemu sožitju, s 
pravičnimi in solidarnimi osebnimi in družbenimi odnosi. 

 

»Vse, kar hočete, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim: to je namreč 
postava in preroki« 

 

Pričujoča beseda predlagana za ta mesec nas spodbuja, naj bomo ustvarjalni in 
velikodušni, naj naredimo prvi korak v odnosu do kogar koli, naj gradimo mostove 
tudi do tistega, ki ni naš prijatelj, naj delamo, kakor je govoril in delal Jezus. To od 
nas zahteva, da gremo preko sebe, da bi bili tako tudi verodostojne priče naše vere. 

K temu nas opogumlja tudi Chiara Lubich: »Poskusimo. En dan, ki smo ga preživeli 
tako, je vreden kakor celo življenje /.../ Bog bo z nami, ker je s tistimi, ki ljubijo /.../ 
Včasih bomo morda popustili, bomo v skušnjavi, da zgubimo pogum, da odnehamo 
/.../ Nikakor! Korajžno! Bog nam daje milost. Vedno začnimo znova. Če bomo 
vztrajali, bomo videli, kako se svet okrog nas počasi spreminja. Razumeli bomo, da 
evangelij prinaša najbolj privlačno življenje, prižiga luč v svetu, daje okus našemu 
bivanju, ima v sebi kal rešitve za vse probleme. In ne bomo imeli miru, dokler naše 
izredne izkušnje ne bomo razodeli drugim: prijateljem, ki nas lahko razumejo, 
sorodnikom, vsem, za katere bomo čutili, da naj jim jo povemo. Znova se bo rodilo 
upanje.« 

 

»Vse, kar hočete, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim: to je namreč 
postava in preroki« 

 

Ramiro, ki je že dolgo na istem delovnem mestu, izve, da bo dobil nove sodelavce, 
zato se vpraša: »Kaj bi si želel najti, če bi prvič stopil v to pisarno? Zaradi česa bi se 
dobro počutil?« Tako napravi več prostora, poišče nove pisalne mize, povabi še 
druge kolege. Uredijo prijetna delovna mesta in novi sodelavci se tako znajdejo v 
veselem ozračju in bolj povezani delovni skupnosti.                                     Letizia Magri 
 

NAVODILA SŠK ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA COVID-19 
 

Za vse katoličane veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki so 
objavljena na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja (https://www.nijz.si/). 
1. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. 
2. Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust. 
3. V primeru, da zbolimo oziroma imamo že prve znake obolelosti, ostanemo 

doma. 

https://www.nijz.si/


4. Upoštevamo pravila higiene kašlja. 
5. Redno si umivamo roke z milom in vodo. 
6. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo 

namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 
najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za 
čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

7. V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila: 
a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev. 
Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar 
nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo. 
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke. 
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko. 

8. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge 
podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za 
preprečevanje okužb. 

9. Romanja, slovesnosti in vse druge oblike združevanj (strokovna in pastoralna 
srečanja) do nadaljnjega lahko potekajo nemoteno ob upoštevanju splošnih 
navodil Inštituta za varovanje zdravja oziroma Ministrstva za zdravje. V primeru 
intenzivnejšega pojava okužb bo SŠK podala dodatne ukrepe in navodila. 

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in 
objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh ter z 
upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb. 
Preventivni ukrepi se začnejo izvajati takoj in veljajo do preklica. 
Dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik SŠK; Ljubljana, 25. februar 2020, Št. 90/20 
 
 

Nebeški Oče, verujemo, da si Ti dober Bog, ki skrbiš za svet, ki si ga ustvaril in 
njegove prebivalce. Zahvaljujemo se Ti, da se lahko vedno obrnemo nate. 
Oprosti nam, da pogosto pozabljamo nate in te ne cenimo dovolj, še posebej ko 
nam je dobro.  
Prosimo te, o Bog, blagoslovi in zaščiti vse ljudi pred smrtonosno epidemijo. 
Blagoslovi nas, zaščiti nas, varuj nas in bodi z nami. Odpri nam oči za Tebe, da Te 
bomo razumeli in doživljali kot živega Boga. 
Blagoslovi, varuj in poskrbi za vse tiste, za katere nihče ne skrbi: osamljene, 
brezdomce, revne, bolne, šibke, starejše, otroke in ženske. Ti Gospod si edini, ki 
nam lahko pomagaš. 
Na enak način, kot si pomiril vihar pred očmi učencev, lahko to storiš tudi sedaj pri 
smrtonosni epidemiji. Daj, da te še drugi spoznajo kot svojega Odrešenika in 
Gospoda. 
V skladu s Tvojo božjo voljo Te prosimo in se Ti zahvaljujemo, da nas uslišuješ. 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, …  Amen. (prevod iz hrvaščine). 
 



SMERNICE, KI SO NAM LAHKO V POMOČ PRI IZBIRI NOVIH ČLANOV 
ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA  
 

Člani župnijskega pastoralnega sveta so župnikovi najožji pastoralni sodelavci, zato 
od njih upravičeno pričakujemo, da bodo po sprejemu povabila k sodelovanju v 
župnijskem pastoralnem svetu res dejavno sodelovali v življenju župnije. Ob 
spremembah, s katerimi se nekatere naše župnije že soočajo, preostale pa se bodo 
v bližnji prihodnosti, in ki od župnika zahtevajo še več dela, je velikodušna pomoč 
članov ŽPS na najrazličnejših področjih dela v župniji izjemnega pomena. Ob izbiri 
vsakega izmed novih članov župnijskega pastoralnega sveta bodite zato še posebno 
pozorni na to, ali je vsak izmed predlaganih novih članov res pripravljen dejavno 
sodelovati v župniji ter k sodelovanju v župniji pritegniti še druge vernike.  
Preudarno izbiro novih članov župnijskega pastoralnega sveta nam lahko olajšajo 
naslednja vprašanja:  
• Ali je predlagana oseba praktičen kristjan?  
• Ali predlagana oseba že dejavno sodeluje v življenju župnije oz. je pripravljena 
dejavno sodelovati v župniji v prihodnje? Na katerih področjih?  
• Ali je predlagana oseba sposobna na nekonflikten način sodelovati z župnikom in 
drugimi župljani?  
• Ali smo bili pri izbiri članov pozorni na starostno strukturo članov ter 
uravnoteženo razmerje članstva glede na moške in ženske?  
 

PREDLOGI ZA IZBIRO ČLANOV ŽPS  
 

Prosimo vas, da za člane župnijskega pastoralnega sveta v mandatnem obdobju 
2020–2025 predlagate največ do pet župljanov  iz vašega okolja, ki jih odlikujejo 
trdna vera, nravno življenje in razsodnost. Posebno bodite pozorni na to, da so 
osebe, ki jih boste predlagali, dejavni člani vašega župnijskega občestva, ki so 
pripravljeni poglabljati svoje znanje in razvijati svoje sposobnosti na področju 
pastoralnega dela (na dekanijskih in škofijskih izobraževanjih za člane ŽPS) oz. imajo 
darove, s katerimi bodo lahko g. župniku dejavno pomagali pri načrtovanju, 
spodbujanju in izvajanju pastoralnega dela v vaši župniji.  
Kaj je župnijski pastoralni svet? Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno 
in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in izvaja pastoralno delo v župniji.  
Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta? Župnijski pastoralni svet 
obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim 
delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. 
Naloge župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega 
občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji. Kdo lahko predlaga 
člane župnijskega pastoralnega sveta?  
Člane lahko predlaga vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente 
uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo).  



Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet?  
V župnijski pastoralni svet je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je 
prejel zakramente uvajanja ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in 
razsodnost (je praktičen kristjan in živi v skladu s cerkvenimi predpisi) 
 

MOLITEV ZA MODRO IZBIRO ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA 
Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali 
člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in 
sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji 
opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj 
nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih 
močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje 
naše župnije. 

 

VSESLOVENSKO SREČANJE MOŽ 
 

Vabljeni na 3. vseslovensko srečanje mož, sinov in očetov, ki bo v soboto 14. marca 
v Mariboru, v Zavodu A. M. Slomška. Pod naslovom “Moškega in žensko ju je 
ustvaril” bomo razmišljali o vlogi moža v odnosu do žene in družine. Zaradi lažje 
organizacije se zbirajo prijave na spletni strani moskaduhovnost.si ali krscanski-
mozje.si. Več o programu na istih spletnih straneh: moskaduhovnost.si in krscanski-
mozje.si.                                                                          Luka Mavrič, Urad za družino SŠK 
 

TEDEN DRUŽINE 2020 
 

Med 19. 3. in 25. 3. obhajamo Teden družine, tokrat pod geslom »Kdor se uči, je 
mlad.« Pri nedeljski sv. maši 15. 3. boste prejeli zloženke, namenjene družinam. Za 
vsak dan bodo pripravljene določena misel in življenjska zgodba, molitev in iztočnica 
za pogovor v družini. Te vsebine bodo objavljene na pastoralnem portalu Pridi in 
poglej. Na Radiu Ognjišče boste lahko prisluhnili pričevanjem zakoncev, (starih) 
staršev, mladih, ločenih, samskih, ovdovelih in vsakodnevnemu nagovoru pri 
večerni sv. maši.                                                              Luka Mavrič, Urad za družino SŠK 
 

15. RADIJSKI MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE - SI UPAŠ ŽIVETI? 
 

Radijski misijon bo od 29. marca do 4. aprila 2020. S svojimi razmišljanji v osrednjih 
dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: p. Anselm Grün, nadškof Marjan 
Turnšek, Simon Potnik, Marko Rijavec, Marjan Lampret, Peter Pučnik in Bojan 
Ravbar. 
V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, 
redovniki, redovnice in laiki. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in ob 17h. 
Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem 
arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do petka 
sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo 
lahko sodelovali poslušalci. 



V času radijskega misijona je petek, 3. aprila, načrtovan kot SPOVEDNI DAN.  
msgr. Franci Trstenjak, gl. urednik Radia Ognjišče 
 
 

V ubogih je skrita modrost in s preprostimi besedami nam lahko pomagajo odkriti 
vrednote, ki jih sami ne vidimo  

ZMAGOVALCI IN PORAŽENCI 
 

Vsem je dobro znan izrek: »Ni največji zmagovalec, kdor svojega sovražnika 
premaga, ampak kdor iz svojega sovražnika naredi svojega prijatelja!« In gledano z 
druge strani: »Ni največji poraženec, kdor svojega sovražnika ne premaga, ampak 
kdor iz svojega sovražnika ne naredi svojega prijatelja!« (Ljudska modrost). 
To načelo in številna druga takšna in podobna načela in gesla bi v tem bodisi 
predvolilnem bodisi pogajalskem času morala preplavljati vse naše časopise in revije 
in vse naše radijske in televizijske oddaje in še posebej vse naše vsakdanje pogovore 
in naša vsakodnevna srečanja. Nobene volitve, niti vsakoletne, če jih bomo tudi 
uzakonili …, in nobena pogajanja, niti na eni niti na drugi strani, ne bodo prinesla 
napredka in uspeha, če navedenih načel in gesel ne bomo zapisali na svoj prapor in 
jim skušali slediti. 
Sveti Gregor Nacianški opisuje svoje prijateljstvo s svetim Bazilijem Velikim in pravi: 
»Oba je žejalo po znanosti, kar rado vzbuja zavist; vendar med nama ni bilo zavisti, 
ampak le tekmovanje. Tekmovala sva, a ne, kdo bo dosegel prvo mesto, ampak kdo 
bo komu pomagal, da bi bil prvi, ker je vsak od naju imel uspeh drugega za svoj 
uspeh. Zdelo se je, da imava eno dušo v dveh telesih.« 
Tako tudi danes med nami obe strani žeja po oblasti, kar res rado vzbuja zavist: Kaj, 
če bi tudi mi obrnili stran in zavist pretopili v tekmovanje? Pa ne v tekmovanje, kdo 
bo prvi, ampak v tekmovanje, kdo bo komu pomagal, da bo prvi in bo uspeh 
drugega imel za svoj uspeh! Kakor nas spodbuja tudi apostol Pavel: »Drug drugega 
ljubite z bratovsko ljubeznijo, tekmujte v medsebojnem spoštovanju!« 
(Rim 12,10). »Nehajmo soditi drug drugega, rajši pazite na to, da bratu ne boste v 
spotiko ali pohujšanje!« (Rim 14,13). 
Dragi dušni pastirji, pomagajmo tudi po naših župnijah poglabljati našo ljubezen do 
naroda in domovine, širiti dobrohotno razumevanje naše preteklosti in naše 
zgodovine, utirati pot k razumevanju drugače mislečih, z dejanji ljubezni pretapljati 
svoje nasprotnike v prijatelje, premagovati hudo z dobrim, bodimo sol zemlje in 
naredimo življenje v naši deželi okusno in užitno, bodimo luč sveta tako, da bodo 
ljudje videli naša dobra dela in slavili našega Očeta, ki je v nebesih.               škof Jurij 

OGLEDALO 
Satan, ki je imel posebno veselje s tem, da je vse zmešal in zbegal, je nekoč naredil 
ogledalo, ki ga je vedno spravljalo v dobro voljo. To ogledalo je kazalo dobre in lepe 
stvari čisto majhne in zverižene, vse slabo pa je kazalo v nadnaravni velikosti. 
Ogledalo je nosil po svetu in na njem ni bilo več niti ene dežele in niti enega člove-



ka, ki ne bi bil v ogledalu zmaličen. 
Nekega dne se je satan nad podobo v ogledalu tako smejal, da mu je ogledalo padlo 
iz rok in se razbilo na milijon drobnih koščkov. Orkan je raznesel te koščke po vsej 
zemlji. Nekateri med njimi so bili tako majhni kot zrna peska in ti so se zarili 
marsikateremu človeku naravnost v oči. Tak človek je videl na drugem človeku samo 
to, kar je bilo slabega. Več drobcev ogledala je padlo na očala in kdor si jih je 
nataknil, je imel velike težave s pravičnim presojanjem drugih ljudi. Nekateri koščki 
so bili dokaj veliki in marsikdo jih je uporabil za šipe. Toda: kdor je gledal skozi te 
šipe, je videl na drugih ljudeh samo njihove napake. 
Ko je Bog videl, kaj se je zgodilo, je postal žalosten. Sklenil je, da bo ljudem po-
magal. Rekel je: 
“Na svet bom postal svojega sina. On je prava podoba mene, moje ogledalo. V njem 
odsevajo moja dobrota, pravičnost, usmiljenje, milina.” 
Božji Sin je postal ljudem ogledalo. Vedno je kazal na dobro, ki je v ljudeh. Celo na 
prevarantih, roparjih in zaničevanja vrednih ljudeh je odkril nekaj dobrega. 
Mnogi ljudje so ljubili to božje ogledalo in so mu z veseljem sledili. Drugi so se jezili 
ter zgrabili božje ogledalo in ga razbili: Božjega Sina so namreč ubili. V tem trenutku 
pa je čez svet zavel dober veter: Sveti Duh. Ta je milijone drobcev ogledala razpihal 
po vsem svetu. Kdor dobi v svoje oko samo majčken delček tega ogledala, je 
sposoben videti svet in ljudi takšne, kakršne jih vidi Bog. Najprej opazi dobro in 
lepo. Vidi tudi, kar je slabo in hudobno, vendar ve, da se tudi to da spremeniti 
 

Kako želim gledati na ljudi in na življenje? Kakšen pogled bom izbral? 
 

Postni čas naj bo čas »radostnega in prostovoljnega odpovedovanja« nekaterim 
stvarem. To naj bo čas praznovanja in radosti – vendar na drugačen način! 
V tem času: 

se odpovejmo sodbam, ki jih včasih izrekamo o drugih ljudeh in slavimo Boga, ki je 
v nas; 
odpovejmo se poudarjanju razlik, ki so med nami in se veselimo vsega, kar nas v 
življenju povezuje; 
odpovejmo se temi in sencam žalovanja ter slavimo luč in svetlobo; 
odpovejmo se bolestnim mislim in besedam in se obdarujmo z nežnimi in 
zdravilnimi besedami; 
odpovejmo se razočaranjem in slavimo hvaležnost; 
odpovejmo se jezi in počastimo sveto potrpežljivost; 
odrecimo se črnoglednosti in živimo z optimizmom (s težnjo gledati na svet in 
življenje z dobre, svetle strani); 
odpovejmo se skrbem – jadikovanju in sebičnosti. Slavimo pa upanje in Božjo 
Previdnost; odpovejmo se pretiranemu zatajevanju. Z nenehno molitvijo slavimo 
Večno Resnico. (Povzeto po Pravilu sv. Frančiška sobratom) 

 



KRSTI bodo, ko se bodo starši do 15. v mesecu oglasili v župnijski pisarni - v 
Kulturnem domu zraven Knjižnice ter vpisali otroka z vsemi potrebnimi podatki.  

 

Glasilo Pod Martinovim plaščem izdaja Župnija Poljane nad Škofjo Loko; zanj Jože Stržaj, 
župnik; GSM  041 773 746; e-mail:  zupnija.poljane@rkc.si. Oblikovanje Izidor Jesenko 

 



 
 



 



 

 



 


