
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 

    »Človek ne živi samo od kruha! «   
                                              (Lk 4,4) 
 

Beseda o Besedi 
 

»In ne vpelji nas v skušnjavo«, je 
Jezus prosil svojega Očeta v 
molitvi, ki jo ves krščanski svet moli 
še danes. Tudi mi v molitvi prosimo, 
naj nas ne premami skušnjava, pa 
nam to pogosto ne uspe. Ali je 
človek res tak slabič, da ga 
premami vsaka cenena reklama 
uživanja v prekomerni hrani in 
pijači, igre na srečo, zasvojenost z 
računalniki in televizijskimi ekrani 
in še veliko je stvari, ki ga z lahkoto 
zapeljejo. Premagati skušnjavo v 
celoti je uspelo le Jezusu.  
 
Po krstu v reki Jordan se je Jezus 
napotil v puščavo in tam bival 40 
dni brez hrane. Ko je po štiridesetih 
dneh začutil lakoto, ga je 
skušnjavec nagovoril, naj kamen 
spremeni v kruh. Jezus mu je 
odvrnil: »Ne živi človek samo od 
kruha,ampak od vsake Božje 
besede. Hudobec je na višavi 
Jezusu pokazal vsa kraljestva sveta,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ki jih ima v svoji lasti in bi jih 
izročil Jezusu, če bi ga na kolenih 
molil in častil. A Jezus je hudobca 
zavrnil, z besedami: »Gospoda 
svojega Boga moli in njemu samemu 
služi.«  Potem ga je skušnjavec 
vodil v Jeruzalem in ga postavil na 
vrh templja in Jezusu rekel: »Če si 
Sin Božji, se vrzi v globino, in te 
bodo angeli obvarovali pred padcem 
na tla.« Jezus pa je odgovoril: »Ne 
skušaj Gospoda, svojega Boga!«  
 
Ker hudobec pri Jezusu ni dosegel 
svojega namena, ga je za nekaj 
časa pustil pri miru, svojo moč pa 
je hudobec skušal ponovno 
uveljaviti ob Jezusovem trpljenju. 
 
Poskušajmo v tem postnem času 
Jezusa vsaj malo posnemati. Vsaj 
deloma se odpovejmo svojim 
zapeljivim razvadam, če ne gre 
drugače. Vse pa naj izhaja iz 
ponovne temeljne izročitve Jezusu. 
Cilj postnega časa je namreč prav v 
tem: utrditi ljubezen do Boga in do 
bližnjega.     
 
                        Marjetka Gamser 
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Sv. postni čas  
 

Pepelnica - Pepelnična sreda 
 

Na sredo po pustnem torku nastopi 
pepelnica in s pepelnično sredo se 
začenja post. Na samo pepelnično 
sredo pa velja strogi post. Včasih je 
polnočni zvon označil začetek posta. 
Do nedavnega je veljala pepelnica za 
praznik in sveti dan. 
Verniki  hodijo k maši, ki se opravlja 
v spokorni vijolični barvi. Mašnik je s 
pepelom “lanskih” oljk pokrižal čela 
vernikom in izrekel znane biblijske 
besede:“Spominjaj se, da si prah in 
da v prah se povrneš.” 
Ali nas morda mora Cerkev spomniti, 
da bomo morali umreti? Ali sploh 
imamo potrebo po tem, da nas nekdo 
o tem prepriča? Gotovo malokrat 
razmišljamo o smrti, in se vedemo 
kot nesmrtni, in dobro je, če nas 
kdaj pa kdaj kdo spomni, da 
resničnost ne sledi našim sanjam. 
Toda smisel obreda pepelenja ima 
zelo drugačen pomen in 
težo. Omenimo najprej pripoved o 
stvarjenju Adama, ko je Bog vzel 
prah zemlje, ga oblikoval in mu s 
svojim dihom vdahnil življenje. 
V psalmu 50 vidimo, da je Bogu všeč 
skrušeno in skesano srce. Ta izraz 
pride iz besede conterere (lat.) in 
meri prav na to: spremeniti srce v 
prah. Kadar smo žalostni in potrti, ko 
pretrpimo neko žalitev in krivico, ko 
trpimo v preizkušnji, ne da bi se 
upirali ali razjezili, takrat je naše 
srce kot zmleto ali stolčeno v prah. 
Postane prah, kadar nima več 
pravice, da bi napredovalo ali 
zahtevalo nekaj svojega nazaj. 

Takrat začne delati Bog. Kot je prej 
vzel prah zemlje, vzame sedaj naše 
srce in ga oblikuje na novo, ga 
preoblikuje, in naše srce se prerodi 
kot novo. Sposobno je novih 
sentimentov (čustva, doživljanje), 
bolj človeških in bolj Božjih hkrati. 
To je pravi smisel postne 
spokornosti: ponovno izročiti Bogu 
svoje srce, da bi ga on lahko na 
novo oblikoval. Torej, če se naučimo 
doumeti smisel skrivnosti, ki jo 
živimo, bo srce odkrilo nove moči, da 
bi to skrivnost živelo v globino in 
končno našlo veselje, ki ga išče, 
kljub vedno prisotnim bolečinam. 
 

Pepelnica in pomen pepela 
Spreobrni se in veruj evangeliju! - 
Izreče duhovnik, ko na pepelnično 
sredo potrese pepel na glavo. 
Verovati evangeliju pomeni verovati 
v držo ljubezni – in ne egoizma, pa 
naj ves svet še tako trdi, da je le-ta 
edini način preživetja. Verovati v pot 
odnosov in povezanosti – in ne 
zaskrbljenosti zase, pa čeprav je 
včasih veliko silnic, ki človeka držijo 
zagledanega vase. 
Pepel – simbol človekove minljivosti, 
krhkosti, moralne in bivanjske 
omejenosti. S tem je zaznamovana 
naša eksistenca. Kdo ne izkuša 
trpljenja in nesmisla trpljenja? Kdo 
ne izkuša na tak ali drugačen način 
zaznamovanosti z grešnostjo? Kristus 
prihaja prav za to in prav za tebe. 
Pepel – znak spokornosti, da bi 
priznal/-a svoje zgrešenosti ter 
upal/-a v Božje usmiljenje. 
Pepel - simbol človekove pokore, 
spokorjenosti, želje spremeniti kaj v 
življenju, morda celo spremeniti 
kakšno področje v življenju. 
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Morda se niti ne zavedam, da hodim 
napak, morda pa že dolgo časa vem, 
da moram kaj spremeniti – pa niti ne 
upaš, da je sploh mogoče, oz. nikdar 
se ne obrneš na Kristusa, ki ti v tem 
želi pomagati. 

 
Cerkev svojim vernikom za postni 
čas določa posebne oblike 
spokornosti: 
Strogi post je na pepelnično sredo 
in na veliki petek. Ta dva dneva se 
le enkrat na dan do sitega najemo 
in se zdržimo mesnih jedi. Strogi 
post veže kristjane od izpolnjenega 
18. leta starosti do začetka 60. 
leta. 
Samo zdržek od mesnih jedi je na 
vse petke v letu. Zunaj postnega 
časa smemo zdržek od mesnih jedi 
zamenjati s kakim drugim dobrim 
delom pokore in ljubezni do 
bližnjega. Zdržek veže vernike, ki 
so dopolnili 14. let. Kadar je 
praznik (cerkveni ali državni) na 
petek ali je kakšna slovesnost v 
družini (poroka, pogreb...), post in 
zdržek odpadeta. 
 
Priporočljivo je, da v postnem času 
postu in zdržku dodamo kako dobro 
delo: 
a) Molitev npr. udeležba pri sveti 
maši, osebna ali družinska molitev, 
obisk cerkve ali kapele, branje 
Svetega pisma, molitev križevega 
pota, spokorno romanje. 
b) Zdržek od sladkarij in 
poobedkov, zdržek od kave in 
cigaret, zdržek od televizije in 
računalnika, in namesto tega več 
časa posvetimo stikom z bližnjim. 
Omejitev v hrani, pijači, cigaretih 
je z namenom, da s prihranjenim 

denarjem pomagamo pomoči 
potrebnim. 
c) Cerkvena zapoved pravi, da smo 
se dolžni spovedati svojih grehov 
vsaj enkrat letno.  
Zato vabljeni, da opravite dobro 
postno spoved. 
 

Naša oznanila  
  

 
  Romarska agencija Aritours vabi 
na postno romanje Nadškofije 
Maribor ob 1700 letnici Milanskega 
edikta v Niš in nekatere druge kraje 
v Srbiji. Vabljeni! 
 
 Z vstopom v sv. postni čas vse še 
posebej vabimo k sv. spovedi. 
Gospod župnik bo na voljo v 
spovednici vsako soboto pol ure pred 
sv. mašo in vedno pred vsako sv. 
mašo. Vabljeni! 
 
 Slovenska Karitas nas vabi k 
različnim dobrodelnim akcijam, med 
katerimi je najbolj znana že utečena 
akcija »40 dni brez alkohola«.  
 
 Založba Družina vabi nove 
naročnike obenem pa tudi k naročilu 
Svetopisemskega stripa za otroke, 
ki je pred mnogimi leti pri Družini že 
izhajal. Zelo priporočamo! 
 

 Nabirka pretekle nedelje: 
115 eur; 

naši darovi za pomoč poplavljenim: 
170 eur 

darovi ob koledovanju za svečnico:  
300 eur 

 
 Bog vam povrni! 

 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

 
NEDELJA, 17.2.,  
1. POSTNA NEDELJA; 
9.30 + Pak Jože, + starši Pak, 

           dva + brata (darovala gospa                          
           Milka Pak) 
 

PETEK, 22.2.,  
Sedež apostola Petra; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 23.2.,  
Polikarp, škof in mučenec; 
19.00 + mož, oče in dedek Rudi 
Jurič (5. obl. smrti)  
(darovala družina Bogovič) 
 
NEDELJA, 24.2.,  
2. POSTNA NEDELJA, 
Matija, apostol; 
9.30 + Stane Gamser  (darovala 
gospa Marjetka Gamser) 

 
 

Molitev tedna 
 

Oče naš,  
vsakokrat, ko se z molitvijo 
obračamo nate  in te imenujemo 
naš, daj, da bomo vsaj malo bolj 
razumeli, da "naš" ne more nikoli 
pomeniti "moj", kakšnega »dela« 
nas.  
Daj nam razumeti,  
da si te nihče ne more lastiti.  
Ti si "naš", Oče vseh ljudi.  
Črne, bele in rumene rase,  
revnih in bogatih, zdravih in lepih,  
atletsko raščenih in invalidov.  
 

Ti si naš.  
Oče otrok, ki so še v materinem 
telesu, in ostarelih, ki jih hranijo  
po cevki. Poskočnih in sijočih 
vrhunskih manekenk in  
stark na klecavih,  
od artroze skrivljenih nogah.  
Industrialcev in pomivalcev oken,  
diplomantov in nepismenih.  
 
Ti si Oče vseh ljudi.  
Desničarjev in levičarjev.  
Lovcev in naravovarstvenikov.  
Tistih s knjižico in tistih brez nje.  
Oče naš, daj, da bomo resnično 
razumeli, da si naš,  
in da bomo skladno s tem  
tudi živeli. 
AMEN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdajatelj 
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