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1. POSTNA NEDELJA

Ves postni čas je po be-
sedah apostola Pavla „čas 
milosti in dan rešitve“. 
Zato ga preživimo v duhu 
spokornosti, kot pripravo 
na velikonočno vstajenje.

Postni čas nam kliče v 
spomin štirideset let, ki jih 
je Izrael preživel v puščavi, 
ko je potoval v obljubljeno 
deželo. V tem času je bilo 
ljudstvo večkrat v skušnjavi, 

da se vrne v Egipt. Tam je imelo vsaj zagotovljeno hrano, čeprav 
je bila to hrana sužnjev. V negotovosti puščave je Bog sam po-
skrbel, da so imeli vodo in hrano in da so bili obvarovani pred 
nevarnostmi. Doživetje popolne odvisnosti od Boga jim je po-
magalo, da so se osvobajali sužnosti in malikovanja gmotnih do-
brin. Postni čas naj bi vernikom pomagal, da bi v prizadevanju 

Bogoslužje



za osebno očiščenje podoživeli isto duhovno pot. Zavedali naj bi 
se revščine in negotovosti človeškega bivanja. Post naj bi postal 
tudi čas solidarnosti s posamezniki in z ljudstvi mnogih delov 
sveta, kjer so ljudje v stiski. (papež Janez Pavel II.)

Delaj pokoro! Odpovej se! Posti se! 
To je kakor sila, ki daje okus vsem na-
šim jedem in jih varuje pred razvre-
dnotenjem. Na mehkem terenu se vse 
pogreza. Na terenu odpovedi in pre-
magovanja pa vse stoji. Na vrhove vo-
dijo samo trdna pota, pota premago-
vanja, pota prizadevanja, pota krščan-
skega in duhovnega heroizma. Post, 
pokora, odpoved, ni verska atletika, 
da bi se izkazovali in hvalili z rekordi, 
medaljami, ali da bi zbujali pozornost. 
To je vaja, v kateri rastemo, zorimo v 
popolnega človeka, v dobrega kristja-
na. To je tekmovanje s samim seboj, 
na skrivnem, na dolge in kratke proge, 
a „tvoj Oče“, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. 
Kot otroci smo se veselili dobrih ocen, ki smo jih dobili v šoli in 
pri verouku. Težji je bil predmet, več je bila vredna dobra ocena. 
Brez posta ni velike noči in brez velike noči ni naše vere. Zato 
ima misel na post pomembno vlogo v našem življenju. Z apo-
stolom Pavlom bi smeli reči: „Ob času milosti sem te uslišal in 
na dan rešitve sem ti pomagal.“ Glejte, zdaj je tisti čas milostni 
čas. Glejte, zdaj je dan rešitve. Počasi, s trdno voljo bomo napre-
dovali kakor učenec od ena na pet. Seveda brez truda in volje 
ne bo šlo. Mislim, da nam tega manjka. Lahko bi se nasmehnili 
srednjeveški predstavi hudega duha z repom in rogovi. V Svetem 

pismu pa srečamo čisto drugačno podobo - to moramo vzeti re-
sno. V Svetem pismu se kaže hudobni duh kot zlobna, osebna 
sila. Najprepričljivejši dokaz za obstoj hudega duha je dejstvo, 
da ga je Jezus resno jemal. Nobena svetopisemska oseba ni tako 
pogosto govorila o hudem duhu ali tako močno svarila svojih 
poslušalcev pred njegovim delovanjem. Jezus vabi tudi nas, naj 
bomo pozorni na vabila hudobnega duha. Če smo pripravljeni 
na zanke, ki nam jih nastavlja, se jih lahko izognemo. Iz dneva v 
dan smo namreč postavljeni pred preizkušnjo in vedno znova se 
moramo odločati za pravo pot. Če bomo pri odločitvah zaupali 
v Gospodovo pomoč nam hudi duh ne bo mogel do živega. Jezus 
ga v evangeliju imenuje „oče laži“. S tem hoče povedati, da je laž, 
kar nam obljublja. Pa saj to vemo iz svoje izkušnje, saj nam od-
ločitev za greh ni še nikoli prinesla tistega, kar nam je „oče laži“ 
prej obljubljal. Gospod, pomagaj nam v boju z vsem hudim. 

GODOVI IN SVETE MAŠE
FEBRUAR

23
PONEDELJEK

Polikarp, mučenec 18.00 † mož

24
TOREK 

Matija 18.00 † Franc Omers, od sorodnikov

25
SREDA

Valburga 18.00 Materi Božji v zahvalo

26
ČETRTEK

Aleksander 18.00 † Katarina Rozman, 30. dan

27
PETEK

Gabrijel 18.00 † Davorin Žitnik

28
SOBOTA

Roman, opat 18.00 † Janez Maleš

MAREC
1

NEDELJA
2. POSTNA NEDELJA 8.00

10.00
† Vida Kadivec
Po namenu



2
PONEDELJEK

Neža Praška 18.00 Po namenu

3
TOREK 

Anzelm, opat 18.00 † Vinko Vilfan, obl.

4
SREDA

Kazimir, mučenec 8.00 Po namenu

5
ČETRTEK

Olivija 18.00 † Katarina Rozman, od sosedov

6
PETEK

Fridolin Celodnevno češčenje v Šenčurju

7
SOBOTA

Terezija, redovnica 18.00 † Janez in Alojzija Zevnik

8
NEDELJA

3. POSTNA NEDELJA
Janez

8.00 
10.00

Materi Božji v zahvalo
Po namenu

9
PONEDELJEK

Frančiška 18.00 † Franc Omers, od soseda

10
TOREK 

40 mučencev 18.00 † Marija Novak Ribnikar

11
SREDA

Benedikt 8.00 Po namenu

12
ČETRTEK

Justina 8.00 Po namenu

13
PETEK

Kristina 18.00 † Anton in Tilka Kuralt

14
SOBOTA

Pavlina, redovnica 8.00 Po namenu

15
NEDELJA

4. POSTNA NEDELJA 8.00 
10.00

† Marjeta Kadivec, obl.
Po namenu

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
Na Prebačevem bo molitev križevega pota  

vsak postni petek ob 19h.


