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Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2014 

Dragi bratje in sestre! V današnjem prvem berilu Gospod Mojzesu naroča, 

naj govori vsej skupnosti Izraelovih sinov. V zavesti svoje podobne 

odgovornosti vam hočemo tudi škofje spregovoriti ob začetku postnega 

časa. Sv. oče Frančišek postno poslanico namenja  skrbi za uboge in  tudi 

nas škofe vabi, naj skupaj z njim razmišljamo na isto temo: »Bogat je bil, pa 

je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu.« 

Živimo v dokaj negotovih in zmedenih časih. Poleg ekonomske krize stopa 

vse bolj na površje tudi kriza vrednot: kriza poštenosti, resnicoljubnosti in 

verodostojnosti. Kriza kulturnih in moralnih vrednot je vnebovpijoča. Ker 

omenjene vrednote izginjajo, se izgublja tudi zaupanje. V javnosti 

mnogokrat  uživajo ugled  uspešneži, ki so se na visoke položaje  povzpeli 

na nepošten način. 

Vrednote solidarnosti, sočutja in medsebojne pomoči  vse bolj padajo na 

ramena ljudi, ki nimajo pomembnega družbenega vpliva. Žalostno je 

tudi,  da Cerkvi  ni uspelo ohraniti moralnega kapitala, pridobljenega v 

težkih letih povojne nedemokratične družbene ureditve. V zadnjih dveh 

desetletjih smo se tej dediščini v marsičem izneverili, tako mnogi verniki 

kakor tudi del cerkvene hierarhije.  Zbrati moramo pogum in priznati 

zmote.  Postni čas nas kliče k spreobrnjenju in pokori. Poleg Božje besede 

nas k spreobrnjenju vabita zgled in oznanjevanje papeža Frančiška. Papež 

postavlja pred nas podobo evangeljskega človeka, ki se uresničuje v dobrih 

delih za najbolj potrebne in uboge. Papež Frančišek je svet presenetil s 

svojo skromno in preprosto držo, s svojo nenavezanostjo na stvari in 

predvsem s svojo simpatijo do najbolj ubogih sedanjega časa. Kaže nam 

nov lik pastirja, čigar srce je upodobljeno po Jezusovem srcu. 

Postni čas nam postavlja zelo resna vprašanja: Ali res zaupamo v 

Boga?  Ali sprejemamo kot merilo svojega delovanja Jezusov govor na gori 

in  moč njegovega križa? Nas dovolj nagovarjajo besede: Blagor 

ubogim?  Smo pripravljeni s Kristusom vzeti nase bolečine in trpljenje naših 

preizkušenih bratov in sester? 

Vsako krščansko občestvo je, tako kot vsak posameznik, verodostojno v 

izpovedovanju vere, ko njegova vera vodi v konkretna dejanja. Zato morata 

oznanjevanje in bogoslužje voditi v služenje kot vrhunec v posnemanju 

Jezusa Kristusa. Duhovna kvaliteta nekega okolja, družine, soseske, 

sorodstva, župnije, družbe, naroda in države se kaže prav v tem, kakšen 

odnos ima do bolnih, do ubogih in najšibkejših članov svojih skupnosti. Ali 

gleda v njih breme ali pa se zaveda, da so tudi oni njihovi bratje in sestre. 

Kristjani smo na vsakem kraju in ob vsaki priložnosti poklicani, da slišimo 

krik ubogih. Jezus nam je s svojimi besedami in  svojimi dejanji pokazal pot 

do ubogih, ki so mu posebno pri srcu … 

Vaši škofje 

KOLEDAR  IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 23. februar 

7. nedelja med letom 

Polikarp, škof, muč. 

     800  † Janko Babič 
   930   † Teja Lešnik 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje:   †† Ivan in Fanika Hadolin  
                                     in Franc Pušnik 

PONEDELJEK, 24. februar 
Matija, apostol 

   800    † Boris Kragolnik 
1800   † Anton Čakš, 8. dan 

TOREK, 25. februar 
Valburga, opatinja 

   800     † Marija Gračnar       
1800   po namenu 

SREDA, 26. februar 
Aleksander, škof 

   800   za žive in †† iz družine Krajnc 
  800   † Martin Podbreznik 
1800   Bogu v zahvalo in varstvo 

ČETRTEK, 27. februar 
Gabrijel ŽMB, redovnik 

    800  †† starši Krznar in Lebič 
1800  † Ana Grahar (obl.) 

PETEK, 28. februar 
Roman, opat 

   800   ni namena 
1800 po namenu 

SOBOTA, 1. marec 
Albin, škof 

  800    ni namena 
1800   †† Rajh in Štor 

NEDELJA, 2. marec 

8. nedelja med letom 

Neža Praška, klarisa, opatinja 

     800  † Jože Marodi 
   930   za župljane in dobrotnike 
1800   ni namena 
1030   Tremerje:   †† Ferdinand, Marta in Franc  
                                Vrečar ter Frančiška Potočnik 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


