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7. NEDELJA MED LETOM, 23. 2. 2020 

 
NEKATERI GODOVI  
 

Ponedeljek: Matija, apostol 
Torek: Valburga, opatinja; pust   
Sreda: Pepelnica, strogi post   
Petek: Roman, opat   
Sobota: Prestopni dan                  
NEDELJA: 1. POSTNA NEDELJA    
   

SVETE MAŠE 
 

NEDELJA (23.2.) ob    9h:  Za farane 
Ponedeljek  ob 18h: Just Potočnik   
Torek   ob   7h:  Po namenu     
Sreda, pepelnica  ob 18h: Za dobro pripravo na 1.obhajilo 
Četrtek  ob 18h: Za zdravje              
Petek ob 18h: Anton Čerin   
Sobota ob 18h: Jakob in Frančiška Šinkovec  
NEDELJA (1.3.)        ob   9h:  Za farane 
 

• Pepelnica je v sredo. Pomeni začetek postnega časa, 40-dnevne priprave na 
veliko noč. Med sv. mašo je obred pepeljenja, kar je vabilo in pristop k resnemu 
spokornemu začetku in nadaljevanju postnega časa. Za postni čas si določimo 
kako vajo v dobrem (prijaznosti, potrpežljivosti, redu, molitvi, branju Svetega 
pisma, darovati v dobre namene.…) ali odpravljanju slabosti (pijače, kajenja, 
požrešnosti, skoposti, opravljivosti, jezi, TV, nepotrebnemu telefonarjenju, igricam, 
facebooku, škodljivemu internetu…). Na mizici so vabila in pripomočki za 
poglobitev in dobra dela v postnem času.  

• Postna postava: 
Na pepelnico in veliki petek sta zdržek in post (strogi post); 

• zdržek  pomeni zdržati se mesnih jedi;   

• post  je v tem, da se samo enkrat na dan do sitega najemo,  

• oboje skupaj imenujemo strogi post. 
Zdržek od mesnih jedi veže vse, ki so izpolnili 14. leto. 
Post pa veže od 18. leta do začetega 60. leta. 

• Križev pot bomo molili vse petke v postnem času. 

• Darovanje za cerkvene potrebe bo prihodnjo prvo nedeljo. 
 

Pastirsko pismo slovenskih škofov je na naslednji strani. 
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Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2020, II. del 
 
 
 

DOMOLJUBJE  
Dragi bratje in sestre! 
 

Prejšnjo nedeljo smo vam želeli položiti na srce odgovornost   za celotno stanje 
v širši skupnosti našega naroda in države. V današnjem evangeliju pa Jezus 
zahteva, da iz svoje ljubezni in dobrohotnosti ne izključujemo nikogar, celo 
sovražnikov ne. To nas spet opozarja, kako pogubno je vsako izključevanje 
drugih, ker niso »naši«. Država uničuje sebe, če nekatere državljane izključuje iz 
sodelovanja za skupno dobro. 

Z izrazom »skupno dobro« mislimo na vse ugodne pogoje, ki jih potrebujemo, 
da razvijamo sposobnosti ter postajamo vedno bolj srečni in izpopolnjeni ljudje. 
Skupno dobro ne pomeni, da nam država »na krožniku« prinaša čim več 
ugodnosti. To bi ne bilo »dobro«. Država nam samo pomaga, da si lažje 
pomagamo sami; da postanemo ustvarjalni, iznajdljivi in delavni, kajti k naši sreči 
sodi tudi to, da smo lahko sami svoje sreče kovač. Skupno dobro zato ni samo 
materialni »standard«, ampak tudi kakovost naših odnosov, pravična  pravna 
ureditev in varnost, vzgoja novih rodov, ki nam zagotavljajo prihodnost, ter 
duhovna omika, vera in kreposti, ki osmišljajo naše življenje. Za to skupno dobro 
smo odgovorni.  

Odgovornost za skupno dobro je del našega domoljubja. Z izrazom domoljubje 
označujemo dejavno ljubezen do domovine. To ni samo čustvena navezanost na 
našo preteklost in njena izročila. Sicer je lepo, če radi prepevamo narodne pesmi, 
obiskujemo lepote naše dežele in se ponosno trkamo na prsi zaradi vsega, s čimer 
se kot državljani Slovenije lahko pohvalimo. A to še zdaleč ni dovolj, saj 
domoljubje zahteva veliko več. 

Najprej moramo zavrniti očitek nacionalizma. O nacionalizmu lahko govorimo le, 
če kdo ošabno in podcenjevalno prezira pripadnike drugih narodov, česar pa 
domoljuben človek ne dela. Še manj smemo blatiti domoljubje kot fašizem. Pravico 
imamo, da terjamo spoštovanje zase in za svoj narod, in dolžnost, da to, kar 
pričakujemo, da drugi storijo nam, storimo tudi mi drugim (prim. Mt 7,12). 
Domoljubna čustva so častna, in kdor ne spoštuje sebe in svojega naroda, tudi 
drugih ne bo znal prav spoštovati.  

Domoljubje ni nič drugega kakor povsem upravičena in potrebna narodna 
zavest, ko vemo, kdo smo, od kod prihajamo in kaj moramo tudi v prihodnosti biti 
in ostati. Zrel človek se veseli svojega življenja, je ponosen in vzravnan, sebe 
sprejema in pričakuje, da ga sprejemajo in spoštujejo drugi. K tej spoštovanja 
vredni vrednoti spada tudi njegova vera. Enako velja za njegovo pripadnost 
narodu in državi, katere državljan je. Ne samo da to pričakovanje nikakor ni 
pretirano, ampak je celo nujno potrebno, da v zdravi narodni samozavesti in 
ponosu vzgajamo tudi mlade rodove.  

Posebno pa se domoljubje nanaša na lastno kulturo. Z besedo »kultura« ne 
mislimo samo na umetniško ustvarjalnost, ampak na vse duhovne značilnosti, 
zaradi katerih smo to, kar smo, in so torej bistvene za našo identiteto. Brez 
identitete je človek razklana osebnost, zato brez nje ni nihče, kdor je zrela 
osebnost. Gre samo za to, ali bomo ohranili identiteto, ki nam je bila položena v 
zibelko, ali pa se bomo prelevili v nekaj drugega, pravzaprav v ponaredek nekoga 
drugega, ki pa bo vedno ostal samo – ponaredek.  



Kultura se začne z materinščino, ki zato zasluži naše spoštovanje in skrbno rabo. 
Nadalje sodi k temu vse, kar je bilo značilno in dragoceno za naše prednike in kar 
so požrtvovalno zgradili, gojili in negovali. Za večino naših prednikov je k temu 
spadala tudi katoliška vera s svojimi praznovanji, bogoslužjem in številnimi 
cerkvami, ne nazadnje pa tudi naša lepa narava, na katero smo upravičeno 
ponosni. 

Ko je papež sv. Janez Pavel II. leta 1980 v Parizu obiskal sedež Organizacije 
združenih narodov za kulturo UNESCO, je močno poudaril pomen narodne 
kulture. S ponosom je pokazal na zgled svojih poljskih rojakov, ko je članom 
skupščine rekel: »Sem sin naroda, ki je v zgodovini zelo veliko prestal. Njegovi 
sosedje so ga večkrat obsodili na smrt, pa je kljub temu preživel in ostal zvest 
sebi. Ohranil je svojo identiteto in je kljub tujim delitvam in zasedbam ohranil svojo 
narodno suverenost. Pri tem se ni opiral na izvore fizične moči, ampak samo na 
svojo kulturo. Ta kultura se je v tem primeru izkazala za večjo moč kot vse druge 
moči. Kar tu govorim v zvezi s pravico, ki jo ima narod do svoje kulture in njene 
prihodnosti, torej ni odmev kakega »nacionalizma«, temveč gre vedno za trdno 
prvino človeškega izkustva. Če bi bil ta poljski papež Slovenec, bi lahko izrekel 
iste besede, saj se moramo tudi mi za svoj obstoj zahvaliti svoji kulturi. 
Domoljubje nam torej narekuje odgovornost za kulturno identiteto, kar je toliko 
lažje, odkar imamo svojo suvereno državo.  

Pravo domoljubje je nujno potrebno za naš obstoj. Obstali bomo, če bomo še 
naprej spoštovali in uresničevali vse tiste vrednote, ki so jih spoštovali naši 
predniki, in s tem najbolj prepričljivo dokazali, da to ohranja narod pri življenju.  

Najprej gre za življenje v resnici in pristnosti, v zvestobi obči človeški naravi, ki 
določa, da smo eni moški in drugi ženske, zato na različnosti in zakonski zvezi 
oblikujemo zdravo in rodovitno družinsko življenje, ljubezen do otrok brez 
razvajanja in budno skrb za njihovo dobro vzgojo. Starši se ne morejo odreči 
odgovornosti zanjo. Jamči jim jo celo ustava. Sveti staršev po šolah obstajajo prav 
zato, da lahko spremljajo, kako šola vzgaja njihove otroke, saj oni ostajajo prvi 
vzgojitelji in imajo pravico, da šola spoštuje njihovo vzgojo v veri in morali. To 
lahko včasih zahteva nekaj poguma in odločnosti, a v tem življenju ne gre nobena 
stvar zlahka. Tudi tukaj lahko rečemo: »Korajža velja!« 

Za prihodnost krščanske kulture med nami so izjemnega pomena katoliške 
šole od vrtca do visokih šol. Zato se krščansko domoljubje kaže tudi v tem, koliko 
smo jih pripravljeni podpirati in skrbeti za njihov razvoj. 

Naša prihodnost je usodno povezana z zdravim in naravnim družinskim 
življenjem. Mnogi danes družino omalovažujejo ali jo celo zavračajo kot obliko 
oblastnosti in medsebojnega podrejanja. Cerkev jo ponosno brani kot Božjo 
ustanovo in od svojih vernikov pričakuje, da bodo sklepali zakonske zveze in na 
njih gradili trdne družine. Podobno velja za spoštovanje človeškega življenja od 
naravnega spočetja do naravne smrti.  

Vse to nam narekuje naša vera v Boga, ki je Oče svojega od mrtvih vstalega 
Sina in je zato »Bog živih in ne mrtvih« (Lk 20,38). Zato je zvestoba naši veri tako 
pomembna. Pomagala nam bo, da ohranimo svoje osebno in narodno 
dostojanstvo. Želimo, da jo v postnem času, ki je pred nami, še poglobite in utrdite 
ter se tako pripravite na vesele in srečne velikonočne praznike. 

 
Vaši škofje 


