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Naša znamenja v letu usmiljenja 
 

Veliko število znamenj v naših krajih: kapelic, križev, svetniških kipov, 

podob in kipov na hišah, na drevesih in v vdolbinah – in tudi gomil, je 

razsejanih vsepovsod. Ta znamenja so pomemben del naše vere, 

kulture ter kulturne krajine. Ob menjavanju generacij pa hitro bledijo 

spomini o vzrokih za postavitev teh znamenj, pričevanja o njihovem 

nastanku in vlogi, ki so jih imela v vaški skupnosti in verskem 

občestvu. Nekatera postavljena znamenja se tudi porušijo, prestavijo 

ali so bila odstranjena zaradi veri nasprotujočega obdobja povojne 

ideologije. Navkljub vsemu nam še danes ta znamenja zgovorno 

govorijo o težkih časih, o težavah ljudi, o žalostnih in srečnih 

dogodkih, o zaobljubah njihovih graditeljev, o znanju in stilih 

mojstrov, ki so jih postavljali in jih še v današnjem času. Zanimiv je 

tudi izvor imena kapelica: »Sámo slovensko ime za kapelico je 

pomanjševalnica latinske besede cappa, ki pomeni plašč s pokrivalom 

ali kapuco. Nanaša se na legendo o škofu Martinu iz Toursa, ki je živel 

v 4. stoletju. Ko je bil še rimski častnik, je nekoč polovico svojega 

plašča ali cappe podaril zmrzujočemu beraču. Martina so kmalu po 

smrti začeli častiti kot svetnika. Njegov plašč so hranili v majhnem 

svetišču, ki je zato dobilo ime capella – po naše kapelica.” (dr. Boris 

Kuhar, Naše kapelice, 2010) Sveti Martin je tudi farni zavetnik župnije 

v Trbovljah. Njegova dobrota nas v letu, ko obhajamo 1700 letnico 

njegovega rojstva, v tem letu božjega usmiljenja želi nagovarjati po 

teh znamenjih. Ker so znamenja v trboveljski župniji že raziskana kot 

diplomsko delo, ki ga je ustvaril Miha Hild, smo se na srečanju ŽPS 

odločili, da jih pričnemo v tem letu usmiljenja objavljati v župnijskem 

listu.  

     PON 14. 3.      

  

 

Matilda 

18.00 

 

+ Ivanka in Alojz Ferlič (sv. Marija) 

 

po namenu 

TOR 15. 3. 

 

Ludovika 

de Marillac 

18.00 

 

 

+ Jože Rozina in vsi Rozinovi (sv. Marija) 

 

za blagoslov domovine 

SRE 16. 3. 

 

Hilarij 

Oglejski 

7.00 

 

 

živi in + Janc in Grešak (sv. Marija) 

 

+ Josipina Pajer, 8. dan 

ČET 17. 3. 

 

 

Patrik 

18.00 

 

 

+ Mirko Brežnik, obl. 

 

za duhovne poklice 

 

PET 18. 3. 

 

 

Benedikt 

18.00 

 

 

+ Franc, obl. in Antonija Medvešek  

 

+ Vincenc Majdič 

SOB 19. 3. 

 

 

Inocenc 

10.00 

 

 

+ Jože Pešl (sv. Martin) 

 

+ Ivan Pangeršič 

NED 20. 3. 

 

6. postna 

nedelja  

8.00 

 

10.00 

+ Jože Sakelšek(sv. Marija) 

 

za žive in pokojne farane (sv. Martin) 



 

AKTUALNI DOGODKI 

 

Nabirka: 4. postno nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 223,94 € 

in pri sv. Mariji 288,16 €. Bog povrni!  

Dve nedelji v letu pri mašah štejemo tudi nedeljnike. Minulo 

nedeljo se je pri sv. mašah v obeh trboveljskih župnijah zbralo:  

Sv. Marija: 69 mož in fantov, 102 žena in deklet, 9 otrok, 

Sv. Martin: 42 mož in fantov,115 žena in deklet,44 otrok. 

Križev pot: Postna pobožnost je v postnem času v cerkvi sv. 

Martina, ob petkih ob 17.30. Ob nedeljah molimo križev pot v 

Retju, ob 16.00. Križev pot oblikujete posamezne župnijske 

skupine. Razpored skupin pri sv. Martinu: 18. 3. svetopisemska 

skupina, 25. 3. ob 15.00 župnijski pastoralni svet. Razpored 

skupin v Retju: 13. 3. karitas. 

Oljčne vejice in butare: Od tihe nedelje dalje so na voljo oljčne 

vejice in butare. Butare pripravljajo pletilje iz župnijske karitas.  

Obhajanje velikega tedna: V veliki teden bomo vstopili s cvetno 

nedeljo, 20. 3. Od velikega četrtka do obhajanja velikonočne 

vigilije bodo obredi pri sv. Martinu. V velikonočni praznik bomo 

vstopili z velikonočno vigilijo, ki bo 27. 3. ob 5.00. Že ves 

postni čas spodbujajmo drug drugega k liturgičnemu obhajanju 

velikega tedna. Sveta maša velikonočne vigilije med katero 

bomo obhajali Gospodovo vstajenje je liturgija vseh liturgij. Vse 

župljane spodbujam, da se te liturgije zagotovo udeležite. 

Blagoslov velikonočnih jedil: 13.30 (sv. Katarina), 14.30 (sv. 

Martin), 15.30 (sv. Marija) in ob 16.30 (sv. Martin). Pred obredi 

velikonočne vigilije ob 19.00 (sv. Marija). 

Nabirka za cvetje: Na cvetno nedeljo, 20.3. 2016, boste lahko 

darovali za cvetje za krasitev cerkve. Košarica za dar bo ob 

izhodu iz cerkve in pod ambonom. Zbrani denar je namenjen 

krašenju skozi celo leto.  

Bralci pri bogoslužju: 

Bralci Božje besede bodo imeli srečanje za pasijon in veliki 

teden v petek, 18.3. po večerni sveti maši pri sv. Martinu. 

Postna spodbuda ob duhovnih delih usmiljenja 

Nadaljujmo z molitveno spodbudo Škofijske Karitas Celje za 

prihodnji teden letošnjega postnega časa. 

Kristusovi učenci – čuječi in budni 

Prosimo Gospoda za budno srce, da bi z vero, upanjem in 

ljubeznijo stopali naproti bratom in sestram v stiski. To pomeni 

tudi, da bi znali - zmotne učiti 

Molitveni nameni prihodnjega tedna: 

-  prosimo za dar vere in trdnega zaupanja v Božje usmiljenje, 

- prosimo za srčnost, da bi trpečim in obupanim prinašali 

veselo sporočilo odrešenja, 

- prosimo za zdravo pamet in modrost srca, 

- prosimo za vse, ki so preganjani zaradi svoje vere, 

- prosimo za dar budnosti, da ne bi prezrli nobene človeške 

stiske. 

Postni izziv: Preberem poglavje v Svetem pismu ali drugo 

knjigo, ki govori o veri. 

V minulem tednu so za večnost zaspali: 

Jurij MOHOR *1950 + 8.3.2016, pogreb 14.3., ob 15.30. 

Marija ŠTROVS *1931 + 8.3.2016, pogreb 14.3. ob 16.00, nato 

sv. maša zadušnica pri sv. Martinu. 

Spomnimo se rajnih v molitvi! 


