
Dogodki
Oznanila župnije Unec

URNIK SVETIH MAŠ
ponedeljek, četrtek, sobota: 
19h (zimski čas 18h)
nedelja: 8.30

- SVETI JOŽEF (19.3.) 
praznična maša je ob 18. uri;
- SPOVEDNI DAN v Cerknici 
za našo dekanijo 23.3. od 8. ure 
naprej;
- GOSPODOVO OZNANJENJE 
MARIJI (24.3.) praznična maša 
je ob 18. uri;
- SPOVEDOVANJE PRED 
PRAZNIKI V NAŠI ŽUPNIJI 
(25.3.) Spovedovanje bo na 
cvetno nedeljo od 7.45 naprej;
- SPORED OBREDOV 
VELIKEGA TEDNA je objavljen 
v prilogi;

VELIKONOČNEMU PRAZNOVANJU NAPROTI
Dragi bratje in sestre, ponovno se bliža Gospodova velika noč! Tudi 
letos želim s to poslanico pomagati vsej Cerkvi živeti v veselju in resnici 
ta čas milosti. Prepustil se bom navdihu Jezusovih besed, ki jih beremo 
v evangeliju po Mateju:  »Ker se bo krivičnost povečala, se bo ljubezen 
pri mnogih ohladila« (Mt 24,12). To poved najdemo v govoru o koncu 

časov, ki ga je Jezus imel v Jeruzalemu, na Oljski gori, ravno tam, kjer se bo zače-
lo njegovo trpljenje. Jezus učencem naznanja veliko stisko. 

Koliko Božjih otrok zapade vplivu laskavih kratkotrajnih užitkov, ki jih zmotno poj-
mujejo kot srečo! Koliko moških in žensk očara in zaslepi denar, v resnici pa jih 
zasužnjuje z dobičkom ali bednimi koristmi. Koliko jih živi z mislijo, da so samoza-
dostni, zato padejo v past osamljenosti!
Lažni preroki so sleparji, ki ponujajo svoja zdravila kot preprosto in takojšnjo reši-
tev trpljenja, čeprav se nato izkažejo za popolnoma neučinkovita. Kolikim mla-
dim so kot lažno zdravilo ponujeni droge, odnosi v smislu »uporabi in odvrzi« ter 
lahki, a nepošteni zaslužki! Koliko se jih zapleta v popolnoma virtualno življenje, v 
katerem se sicer odnosi zdijo bolj preprosti in hitri, a se potem dramatično izkaže, 
da so brez smisla! Ti prevaranti, ki ponujajo stvari brez vrednosti, pa odvzamejo 
to, kar je najbolj dragoceno: dostojanstvo, svobodo in sposobnost ljubiti. 
Kaj storiti? Če v svoji notranjosti ter okoli nas opazimo pravkar opisana zname-
nja, nam Cerkev kot mati in učiteljica v postnem času ponuja sredstvo molitve, 
miloščine in posta. Več časa posvetimo molitvi in omogočimo svojemu srcu, da 
odkrije skrivne laži, s katerimi varamo sami sebe, in končno začnimo iskati tolažbo 
v Bogu. On je naš Oče in želi, da živimo. Dajanje miloščine nas osvobaja pohle-
pnosti ter nam pomaga odkriti, da je drugi naš brat, saj to, kar imamo, ni nikoli 
samo naše. In končno, post odvzame moč našemu nasilju, nas razoroži ter nam 
daje priložnost za rast. 
V velikonočni vigiliji bomo ponovno priče pomembnemu obredu prižiganja veli-
konočne sveče: luč, prižgana pri »novem ognju«, bo postopoma pregnala temo 
in razsvetlila občestvo, zbrano pri bogoslužju. »Svetloba slavno vstalega Kristusa 
naj prežene temine srca in duha.«

(Povzetek poslanice papeža Frančiška za postni čas)
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MOLITEV PRED 
NAJSVETEJŠIM
Je ob prvih sobotah po sveti 
maši. Pred sveto mašo je 
priložnost za sveto spoved.

ŽUPNJISKA PISARNA
Pisarna je odprta po sveti 
maši.

KRŠČEVANJE 
Vpis: vsaj mesec dni pred 
krstom. S seboj prinesite 
rojstni list in družinsko 
knjižico.
Priprava: po dogovoru

POROKE
Zaročenci naj se prijavijo 
vsaj mesec pred poroko. S 
seboj naj prinesejo krstni ali 
samski list ter opravljen tečaj 
priprave na zakon. V domači  
župniji redno prisostvuje 
poroki domači župnik.

POGREBI
Uredite z mrliškim listom, 
nato prijavite pogreb v 
župnijski pisarni, zatem v 
pogrebnem zavodu.
Hvala ker namesto cvetja 
darujete za maše in cerkev.

Iz naše župnije se je lani poročil 1 zakonski par, leto poprej prav  
tako. Tako lahko rečemo, da postajamo vedno bolj permisivna 
družba. Res, da je za mlade še posebej v ospredju stanovanjska 
kriza in kriza zaposlovanja, a če ima človek zares trdno vero ve, da 
ljubezen nima meja, ter da Božji blagoslov spremlja vsako iskreno 
odločitev.
V veroučno šolo se je v preteklem letu vpisalo 43 veroukarjev. Že 
devet let opažamo iz statistik, trend upadanja vpisanih v veroučno 
šolo, kar je gotovo posledicah mnogih vzrokov, od negativnega 
govora o Cerkvi, o opravljanju in obrekovanju škofov, duhovnikov in 
redovnikov, končno pa tudi mlačnost in šibkost vere kristjanov, tudi 
in predvsem tistih, ki se imajo za dobre kristjane. A ne pozabimo, da 
je naša zavzetost za Boga in naša vera, gonilna sila za prihodnje 
rodove, tudi za obstoj župnij, kar velja še posebej za našo župnijo. 
Če ne bo pripravljenosti živeti evangelij resnično in navzven, tudi 
v svojih dolžnostih do župnijske skupnosti, je vprašanje smiselnosti 
obstoja takšne župnije.
Naj nas, dragi bratje in sestre, te misli in številke prebudijo iz večkrat 
duhovnega spanja in otopelosti in nas spodbudijo da bi zares za-
živeli iz krstne poklicanosti, da bi se zavedal prav vsak izmed nas, 
da je poklican na sebi lasten način, da živi in pričuje, da je vsak 
izmed nas apostol sedanjega časa, ki s svojimi dejanji gradi, ali pa 
ruši Cerkev. Peklenska vrata Cerkve res ne bodo premagala, da bi 
propadla, vendar to ni izgovor, da kristjani ne storimo tega, kar smo 
v osebnem in skupnem življenju dolžni storiti, za evangelij in njegovo 
širjenje, saj nas Jezus spodbuja z besedami: »Ti glej, da boš hodil za 
menoj« - ti glej da boš pravi kristjan v tej dobi in tem času.

         (iz župnikovega nagovora, ob nedelji Jezusovega krsta, 2018)

DOGODKI PRED NAMI
Praznik svetega Jožefa (19.3.) Priporočimo se svetemu Jožefu, za-
vetniku družin in naših očetov. Naj dajejo trdnost v veri in vsakdanje-
mu življenju. Praznična maša bo ob 18. uri.
Gospodovo oznanjenje Mariji (24.3.) Letos bomo zaradi obhaja-
nja cvetene nedelje, praznik obhajali dan prej. Naj nam bo Marija 
zgled poslušnosti Božji volji in njegovim načrtom. Ta dan bomo vklju-
čili v molitve vse naše mame, ter se Bogu zahvalili za dar življenja, ki 
smo ga prejeli po njih. Praznična maša bo ob 18. uri. Po njej bodo 
veroukarji pripravili kratek program ob materinskem dnevu.
Spovedovanje pred prazniki (25.3.) Za dobro duhovno pripravo na 
praznike, je potrebna tudi dobra sveta spoved. K zakramentu svete 
spovedi boste lahko pristopili na cvetno nedeljo, od 7.45 naprej, 
v cerkvi. V okviru radijskega misijona, pa bo po celi Sloveniji spo-
vedni dan, ki bo v petek, 23.3. Za našo dekanijo bo skozi ves dan 
potekalo spovedovanje v Cerknici.
PRAZNIK PRVEGA OBHAJILA bo v naši župniji, 20.5. ob 10. uri. Duhov-
na priprava za prvoobhajnce in njihov družine bo v soboto, 12.5. ob 
14h v župnišču na Rakeku. Takrat bo tudi prva spoved.

SLOVESNOST SVETE BIRME bo v nedeljo, 17.6. ob 8.30. Devetdnev-
nica bo potekala od 8.6., vsak dan, ob 18. uri. Srečanje z birmoval-
cem bo v soboto, 9.6. ob 17. uri. 
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RADIJSKI MISIJON

Radijski misijon, z naslovom:  »Pošlji Svetega Duha na 
nas«, bo od 18. do 24. marca 2018. Letos oblikuje mi-
sijon več duhovnikov: dr. Alek Zwitter, p. Vili Lovše, p. 
Branko Cestnik, br. Jože Smukavec, Robert Friškovec, 
msgr. Miro Šlibar in p. Marjan Čuden. Vsak dan bosta 

misijonska govora ob 10:15 in 17:00. Ponovitev bo vsak večer med 
22:00 in 24:00 uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu 
na spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedelj-
ka do petka sveta maša ob 19:00. Vsak večer ob 20:00 bo pogo-
vorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

»Gospod je vstal! Zares je vstal!« To je veselo sporočilo velikonoč-
nega dogodka, ki ga nestrpno pričakujemo ves postni čas. Ob 
tem sporočilu slišimo in izrekamo še druge vzklike: »Radujte inve-
selite se!«, »Odrešeni ste, aleluja!«, »Smrt in greh sta premagana, 
aleluja!«
Morda se bo kdo od ljudi pri navedenih vzklikih vprašal: Kaj to po-
meni? Zakaj je Jezus vstal od mrtvih? Česa sem pa jaz rešen? Kaj 
vse to praznovanje pomeni in kako konkretno to vstopa v moje 
življenje?
Naše voščilo ob velikonočnih praznikih je hkrati molitev in prošnja 
k Svetemu Duhu za veselje in sprejemanje velikonočne skrivnosti. 
Na binkoštni dan so apostoli prejeli Svetega Duha, da so razumeli
in v polnosti vstopili v skrivnost velike noči: Jezusove daritve in od-
rešenja. V skupnosti Cerkve so se ljudje veselili, se dali krstiti, ozna-
njali Jezusovo vstajenje in živeli novo življenje; življenje prenovlje-
nih ljudi, življenje velikonočnega kristjana.
Bratje in sestre, najprej vas ob prazniku vabimo k veselju nad la-
stnim krstom: nad tem, da smemo biti po skrivnosti Jezusove smrti 
in vstajenja člani Cerkve, udje Kristusovega skrivnostnega telesa. 
Vabimo vas tudi k veselju nad zaupanim poslanstvom, ki nam ga 
izroča vstali Jezus: poslanstvom v krščanskem občestvu, župniji, 
redovni ali drugi skupnosti, družini, narodu, človeštvu … V hvale-
žnosti se veselimo, da smemo sodelovati z vstalim Gospodom in 
služiti s svojim delom, z molitvijo in darovanim trpljenjem.
Zato voščimo vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, 
vsem vernikom doma in po svetu, posebej bolnim in trpečim, da 
bi bili odprti Svetemu Duhu za prejem oznanila; da bi vaša srca 
napolnilo
veselje zaradi odrešenja; da bi to skrivnost sprejeli kot neizmeren 
dar; da bi vstali Jezus vstopil v vaš vsakdanjik in vse medsebojne 
odnose; da bi to veselo novico posredovali še drugim ljudem!

Vaši škofje

PREGLED PASTORALNEGA DELA PRETEKLEGA LETA

Skrb vsakega kristjana je, da skrbi za svojo lastno 
svetost, saj smo k njej poklicani prav vsi. Zato je Bož-
je kraljestvo med nami, odvisno od zakramentalne-
ga življenja. Kot odrasli in zreli kristjani se moramo 
vprašati, kakšna je moja vera v Kristusovo navzoč-
nost v evharistiji, obhajilu. Ali redno prihajam k ob-

hajilu, ali se zavedamo, da se takrat združujemo z živim Bogom Brez 
osebne vere v Jezusovo navzočnost v obhajilu, je tudi moj pristop 
k obhajilu nesmiseln. Evharistični Gospod nam prav prek svoje pri-
sotnosti v nas pomaga graditi naše krščansko življenje. Za prejem 
evharistije pa je potrebno biti notranje pripravljen, to je, da nismo 
navezani na veliki osebni greh, prav tako pa je potrebna telesna- 
zunanja priprava za prejem evharistije, ki je v postu eno uro pred 
obhajilom, in udeležba pri celotni evharistiji, kar pomeni, da v pri-
meru velikega zamujanja svete maše, ne pristopamo k obhajilu.
Da se lahko hranimo s sveto evharistijo, je pomembna moja notra-
njost, čistost mojega srca. Zato tisti, ki živijo v grešnem stanju in se 
niso pripravljeni temu odpovedati, ne morejo in ne smejo prejeti 
zakramentalne odveze, in tudi svetega obhajila ne. Skozi vse leto 
je redno vsaj enkrat na teden priložnost za spoved, prav tako pred 
velikimi prazniki. Potrudimo se, da ne bomo prihajali k sveti spovedi 
le kampanjsko, pred veliki prazniki, ampak večkrat letno, kakor nas 
spodbuja nauk Cerkve, ter naša vest.
Cerkev nam daje tudi za stanje bolezni, trpljenja in preizkušenj, 
močno pomoč, zakrament bolniškega maziljenja. Nekateri ta za-
krament prejmete enkrat na leto, ko obhajamo dan služenja in 
sveto mašo za ostarele. V preteklem letu je ob tej maši prejelo za-
krament bolniškega maziljenja okrog 30 ljudi, nekaterim sem ga 
podelil tudi doma, saj zaradi bolezni ne morejo v cerkev. V prete-
klem letu smo na Božjo njivo pospremili 6 naših faranov, leto poprej 
pa 10. Le 8 faranov je bili sprevidenih, to je, duhovno pripravljeni 
na odhod s tega sveta, nekaj od teh, je tudi redno prihajalo k maši. 
Ostali so se s tega sveta poslovili brez zakramentalne milosti. Če 
živimo kot kristjani, vedno tudi mislimo na odhod k Bogu, zato pa 
moramo biti vedno pripravljeni.
Odrasli smo odgovorni za otroke in prihodnji rod, kar se pri krščan-
skih starših kaže predvsem tudi v povezanosti z župnijo in zakramen-
talnem življenju. V letošnjem letu je bilo krščenih v naši župniji 6 
otrok, leto poprej 7. Trije iz krščanskega zakona, trije pa iz izven 
zakonske skupnosti. Večkrat tudi iz ust kristjanov slišimo vseenost, 
v kakšni življenjski skupnosti živimo. Ta »vseenost« se potem odraža 
tudi pri verski vzgoji. Mnogi starši skrbite za krščansko vzgojo, a ko je 
potrebno, da bi otroci prihajali k maši in zakramentom, zopet po-
stane »vseeno« z izgovorom nimamo časa, saj so druge obveznosti 
in dolžnosti. Ko izgubimo povezanost z zakramentalno skupnostjo 
občestva Cerkve, hitro odstopimo od župnijskega življenja in sode-
lovanja. Ko pa je potrebno dobiti razna potrdila in dovoljenja, pa 
nastopi slaba volja in razočaranje, če jih župnik ne napiše. 

MISEL ZA ŽIVLJENJE

Sam sem odgovoren za to, 
ali se v meni naseli veselja 

ali jeza, nemir, nezado-
voljstvo, razočaranje nad 

seboj in vsem svetom. Toda 
veselje ne pride samo od 

sebe, ko sprejmem sedanji 
trenutek. Zgodi se, da me 
obide globoka žalost: in ko 
si tudi to dopustim, to ni 
nasprotje veselja, ampak 

samo druga stran medalje. 
Žalost prav tako kot veselje 

sodi k mojemu življenju 
Če se resnično poglobim v 
svojo žalost in ji sledim, do 
česa bi me rada pripeljala, 
potem na njenem dnu za-

slutim, kako me nekdo nosi 
in varuje. Tako čutim vso 
težo svoje žalosti, obenem 
pa me v njej preveva tiho 
veselje. Ves se sprejmem, 

tudi svoje nepotešene želje, 
tudi svojo osamljenost in 

hrepenenje.

    (Anselm Grün, Veseli se živlejnja)

SVETNIK MESECA
6. april
IRENEJ

Današnjega godovnjaka, ki 
je umrl mučeniške smrti, sve-
tega Ireneja, škofa v Sirmiju, 
sedanji Sremski Mitrovici, ne 
smemo zamenjavati s svetim 
Irenejem, odličnim cerkve-
nim učiteljem, ki je bil škof 
v mestu Lugdunu v rimski 
pokrajini Galiji – Lyonu v se-
danji Franciji v drugi polovici 
drugega krščanskega stoletja. 
Ta Irenej, ki je s svojim ži-
vljenjem pričeval za Kristusa 
na tleh, ki so zdaj slovanska, 
pred Bogom ni manjši od 
onega velikega učitelja Ire-
neja. Pri njem namreč člo-
veku daje veljavo zvestoba v 
njegovi službi in ljubezen do 
konca. 
Ob času Irenejevega mučeni-
štva je živel v Sirmiju ‘cezar’ 
Galerij, desna roka cesarja 
Dioklecijana. Prav Galerij 
je prepričal Dioklecijana, da 
mora “zaradi varnosti rimske 
države” začeti boj zoper kri-
stjane, “dokler ne bo krščan-
sko ime iztrebljeno”. Mlade-
ga Ireneja, ki je bil kot škof 
tako pomembnega mesta in 
v veliki meri predstavnik vse 
Cerkve, je poklical pred so-
dišče Prob, prefekt v provinci 
Panoniji. Ta ga je hotel pri-
praviti k odpadu od Cerkve, 
ker se škof ni vdal, je rimski 
visoki uradnik ukazal, naj bo 
Irenej “zaradi nepokorščine 
cesarskim ukazom” na mo-
stu zunaj mesta obglavljen, 
njegovo truplo pa naj vržejo 
v reko Savo. To se je zgodilo 6. 
aprila 304.
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