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POSTNA SPOVED 
 

/otroško razmišljanje, ob katerem se učimo tudi odrasli/ 
 

Velika noč se približuje in z Urhom sva bila pri sveti spovedi. Z nama sta bili 
tudi najini mami in priznati moram, da bi jo najraje peljala s seboj v 
spovednico. Vedno, kadar počnem kaj, kar ni vsakodnevno, me je malo strah. 
Katehistinja Cvetka je rekla, da je to čisto normalno, in me je potolažila. Ko 
sem zaprla vrata spovednice, mi je srce divje utripalo in v trenutku sem 
pozabila, kaj moram reči. Gospod kaplan je opazil mojo zadrego, zato mi je 
pomagal in je šlo. Zardelih lic sem stopila pred tabernakelj in zmolila 
zdravamarijo. »To molitev zmoli za pokoro,« mi je naročil spovednik, »in v 
mislih imej vašo družino. Prosi Marijo, naj vas vse varuje. Naj postane 
nebeška mati Marija vaša velika prijateljica in zaupnica.« Potrudila sem se. Z 
vsem srcem sem prosila Marijo, naj varuje našo družino, Jezusa, ki je v 
tabernaklju, pa sem prosila, naj mi vedno stoji ob strani. Nato sem pokleknila 
in odprla težka vrata naše lepe cerkve. Zunaj so me čakali Urh, njegova in 
moja mami. »Joj, si bila dolgo v cerkvi,« mi reče Urh, »me je že skrbelo zate.« 
»Pri tabernaklju sem se zadržala,« mu povem veselo. »In kako se počutiš po 
spovedi?« me vpraša mami. »Moram priznati, da se ne počutim nič drugače. 
Zdi se mi, da nisem imela težkih grehov. Imela sem bolj drobne. Ko bom 
starejša, bo gotovo drugače.« »Seveda bo drugače,« se nasmeji mami, »saj 
boš odraščala in se bo marsikaj zapletlo. A Bog je z nami, da nam pomaga, in 
tega smo lahko le veseli.« »Jaz pa se počutim drugače,« se pogovoru pridruži 
Urh, »kot da je nekaj padlo z mojega srca.« Nekaj trenutkov smo bili vsi tiho. 
Vedele smo, da je Urha bremenil pretep s sošolcem. Čeprav sta se pobotala, 
je še vedno nosil v sebi nekaj grenkega. Njegova mami ga je stisnila k sebi in 
rekla: »Vidiš, Urh, tako boš vedno čutil v srcu, kadar boš pri spovedi iskreno 
povedal vse, kar te bremeni. Zdaj, ko si povedal svoje grehe in ti je Bog vse 
odpustil, si prav gotovo odpustil tudi samemu sebi. Mir, ki je legel v tvoje srce, 
naj te spremlja in varuje, kadar boš v skušnjavi, da bi naredil kaj slabega.« Za 
nama sta tudi mamici stopili v cerkev in v spovednico, nato smo skupaj odšli 
proti domu, da pripravimo vse potrebno za barvanje pirhov in peko potice.  
 
PREMISLI: Kako pogosto grem k spovedi? Pravilo mi je jasno: kdor je 
storil težek greh, se mora spovedati in prej ne more pristopiti k obhajilu. 
Sicer pa velja: enkrat v letu, posebej pred veliko nočjo, naj bi vsak 
katoličan šel k spovedi, tudi če se ne zaveda nobenega smrtnega 
greha. In jaz, kako pogosto grem k spovedi jaz? Enkrat ali največ 
nekajkrat v letu. Mislim, da bi moral povečati številko. Ampak obstaja 
nekakšen hudiček, ki mi prekriža načrte … V teh postnih dneh prosim 
Jezusa, naj mi pomaga narediti korak in prestopiti prag spovednice. 
Zbližalo naju bo. Postni čas bo bolj poln, velika noč bolj doživeta! 
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MAŠNI NAMENI: 
Pon. 21.3. Šmartin 7.30 Po namenu 
   18.00 +Vili PRETNAR 
    ++iz družine KOBAL in ROŽITCKY 
Tor. 22.3. Šmartin 18.00 +Tatjana KOŠIR, 30. dan; V zahvalo 
Sre. 23.3. Šmartin 7.30 Po namenu 
   18.00 +Branko OŽVALD, obl. in Terezija 
    +Franc Rafael KALAN 
Čet. 24.3. Šmartin 18.00 +Marija Darinka KRIŽAN, obl.; Za domovino 
Pet. 25.3. Šmartin 9.00 ++duhovniki: BRULC, BERGLEZ in TRŠINAR 
Gospodovo oznanjenje  ++ženi, starši, sestre in bratje 
   18.00 ++stari starši PRIMOŽIČ in VILFAN 
    +Francka in Jože MUŠIČ 
Sob. 26.3. Šmartin 18.00 +Jožica MIHELIČ; Za pogum in vero mladih 
NED. 27.3. Šmartin 8.00 ++tete ZAVRL 
4. postna nedelja 10.00 +Jože SREBERNJAK, obl. 
    +Marjan, Ivan in Lojzka HVASTI 
   19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
******************************************************************************************************************************* 
Pon. 28.3. Šmartin 7.30 +Ivanka, Jože in Francka KOBAL 
   19.00 +Jože ŠLIBAR 
Tor. 29.3. Šmartin 19.00 +Jože MEZEK,30.dan;Za B. blagoslov v družinah 
Sre. 30.3. Šmartin 7.30 g. Rudi TRŠINAR 
                19.00 +Anica HRIBERNIK,Angelca HLEBCE,Milka OMAN 
Čet. 31.3. Šmartin 19.00 +Marija PERNUŠ in Ana AŽMAN; Za zdravje 
Pet. 1.4. Šmartin 19.00 +Vida LUKAN, obl.; Za zdravje in srečno vožnjo 
Sob. 2.4. Šmartin 19.00 +Vinko in Marica DRAKSLER; +Vinko KOKALJ 
NED. 3.4. Šmartin 8.00 +Marjan TREBAR, obl. 
5. postna – tiha 10.00 +Franc in Marko KRŽIŠNIK 
nedelja   +Peter in Jožica ČEFERIN  
   19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
******************************************************************************************************************************* 
Pon. 4.4. Šmartin 7.30 Po namenu 
   19.00 +Jože KOCJAN, obl. in Katarina 
    +Pavla ŠIFRER, obl. in Franc 
Tor. 5.4. Šmartin 19.00 +Anton RUDEŽ; +Julija ERŽEN (Danica) 
Sre. 6.4. Šmartin 7.30 V zahvalo 
   19.00 +Jerica PRIMOŽIČ 
Čet. 7.4. Šmartin 19.00 +Janez LUŽAN, obl. 
    +Franc in Frančiška ČEMAŽAR, obl. 
Pet. 8.4. Sv. Jošt 17.00 /brez namena/ 
  Šmartin 19.00 +Franc PODLIPNIK; +Pavel KRIŽNAR, obl. 
Sob. 9.4. Šmartin 19.00 +Stanka OVIN;+Franc in Frančiška TREBAR,obl. 
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NED. 10.4. Šmartin 8.00 ++stari starši in teti Katarina in Metka 
Cvetna nedelja                10.00+Janez,Lojze in Vida POTOČNIK;+Mateja ERŽEN 
   19.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
 

S P O R O Č I L A ! 
 

1. SREČANJA S STARŠI VEROUKARJEV bomo imeli po tem razporedu: 
1. in 2. RAZRED: ponedeljek, 21.3. ob 18.45 

 3. RAZRED: torek, 22.3. ob 18.45 
 4. in 5. RAZRED: ponedeljek, 28.3. ob 19.45 

6. in 7. RAZRED: ponedeljek, 4.4. ob 19.45 
8. RAZRED: torek, 5.4. ob 19.45 
9. RAZRED: petek, 8.4. ob 19.45 

Če imate otroke v različnih razredih, se udeležite enega srečanja; zagotovo 
pa pridite na srečanje starši, ki imate letos prvoobhajanca ali birmanca. 
 

2. TEDEN DRUŽINE. Potekal bo od 19. do 25. marca pod geslom: 
»Družinska ljubezen: Poklicanost in pot k svetosti«. Vsak večer ob 20.00 ste 
vabljeni, da se priključite na splet, kjer bodo različna pričevanja. 

 
3. DEKANIJSKO POSTNO SREČANJE ZA MLADE bo v soboto, 26.3. ob 

15.00 na Taboru v Podbrezjah. Molili bomo križev pot in imeli priložnost 
opraviti velikonočno spoved. Fantje in dekleta, lepo vabljeni! 

 
4. OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS bo v torek, 29.3. ob 19.00 v 

župnišču. Vabljeni sodelavci in vsi, ki vas zanima delo naše karitas. 
 

5. KRŠČEVANJE OTROK bo zopet v nedeljo, 3. aprila; priprava staršev in 
botrov bo v soboto, 2.4. ob 20.00 v župnišču.  

 
6. MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE bo potekal od 3. do 9. aprila. V petek, 

8.4. bo v Kranju ves dan priložnost za spoved. 
 

7. OLJKE ZA CVETNO NEDELJO boste dobili na tiho nedeljo. Pripeljali jih 
bodo iz Istre. Prispevali bomo svoj dar za vzdrževanje njihovih cerkva. 

 
8. VELIKONOČNA SPOVED: -otroci: med veroukom po tihi nedelji; 
   -odrasli: ponedeljek, 11.4. od 8.00 do 10.00 
in od 17.00 do 20.00 (g. A. Pirš), ter vsak večer vsaj pol ure pred sv. mašo.  

 
9. POMOČ BEGUNCEM IZ UKRAJINE. Če lahko pri tem pomagate s 

ponudbo prostora ali s svojim delom, se obrnite na župnijsko karitas. V 
Mercatorju Stražišče pri izhodu zbirajo tudi prehranske artikle za Ukrajino. 

 
URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00 

Izdal: ŽU KR-Šmartin; Odgovarja: B. Likar, župnik; tel. 270-11-10 (041/545-258) 
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