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Prav ta čas je bilo nekaj navzočih, ki so mu poročali o Galilejcih, katerih kri je bil Pilat 
pomešal z njih daritvami. In odgovoril jim je: »Ali mislite, da so bili ti Galilejci zato, ker 
jih je zadelo to trpljenje, večji grešniki ko vsi drugi Galilejci? Ne, vam pravim; toda če 
se ne spokorite, boste vsi enako pokončani.  Ali onih osemnajst, ki je nanje padel stolp 
pri Siloi in jih pobil, ali mislite, da so bili ti bolj krivi kot vsi ljudje, ki prebivajo v 
Jeruzalemu? Ne, vam pravim; toda če se ne spokorite, boste vsi prav tako pokončani.« 
Povedal pa je tole priliko: »Nekdo je imel v svojem vinogradu vsajeno smokvino drevo 
in je prišel iskat sadu na njem, pa ga ni našel. Rekel je vinogradniku: ‚Glej, tri leta je, 
kar hodim iskat sadu na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo torej; čemú še zemljo 
izrablja?‘ Ta mu je odgovoril: ‚Gospod, pústi jo še to leto, da jo okopljem in ji 
pognojim, 9 morda bo obrodila sad; če pa ne, jo boš potlej posekal.‘« 

Lukov evangelij Lk 13,1-9 

Kaj so odpustki in pod kakšnimi pogoji lahko prejmemo svetoletni odpustek?  
Redna oblika podeljevanja Božjega odpuščanja je zakrament svete spovedi, h kateri 
spada tudi naložena pokora. Pokora nam je v pomoč, pri premagovanju grešne navade, 
ki ostane pri grehu. Bog nam pri spovedi grehe odpusti, vendar grešno nagnjenje ali 
navada pa običajno ostane. Te se postopoma očiščujemo s pokoro na tem svetu ali v 
vicah “na onem”. S popolnim odpustkom nam je odpuščena – ali bolje rečeno v moči 
zadostitev Kristusa in vseh svetnikov nadomeščena – zdravilna kazen za naše grehe, ki 
bi je bili deležni na tem svetu, ali bi jo morali odslužiti v vicah. 

Odpustek je odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že 
odpuščena. Prejme ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod določenimi pogoji ob 
pomoči Cerkve, katera v službi odrešenja z oblastjo razdeljuje in naklanja zaklad 
zadostitev Kristusa in svetnikov. Odpustek je delen ali popoln v tem smislu, da nas delno 
ali popolnoma reši časnih kazni (časnih posledic), ki jih dolgujemo za grehe. Odpustke 
moremo prejeti zase ali pa jih naklonimo rajnim« (KKC, št. 1471). 

V svetem letu lahko prejme popolni odpustek, če izpolnimo naslednje pogoje: 

1. Obiščemo svetoletno cerkev in smo tam pri sveti maši ali drugi liturgični pobožnosti. 

2. Obiščemo svetoletno cerkev in tam nekaj časa posvetimo čaščenju Najsvetejšega ali 

pobožnemu premišljevanju, molimo Očenaš, izpoved vere in molitev na čast DM. 

3. Posvetimo nekaj časa obisku ljudi, ki so v potrebi ali stiski (bolniki, zaporniki, 

osamljeni, starejši, prizadeti ipd.), v smislu, da romamo h Kristusu, navzočem v njih. 

4. Opravimo dejanje spokornosti, da se npr. vsaj en dan odpovemo kajenju, uživanju 

alkohola, mesu ... Tako zbrani denar pa namenimo revežem. 

5. Podpremo dela verske ali socialne narave: pomoč revnim otrokom, mladini, 

zapuščenim starejšim ljudem, tujcem, beguncem, misijonarjem. 

6. Posvetimo nekaj časa dejavnostim, ki so koristne za župnijsko občestvo ali za 

skupnost. 

  Ko opravimo eno od zgoraj naštetih dejanj, pa je za 

izpolnitev pogojev za pridobitev jubilejnega odpustka 

potrebno še (lahko tudi do dvajset dni prej ali do dvajset dni 

kasneje): opraviti zakramentalno spoved, prejeti sveto 

obhajilo in moliti po papeževem namenu. 

Naslednjo (4. postno) nedeljo, 6. marca 2016 bo 
župnijski križev pot. Zbrali se bomo na parkirišču pred 
samostanom ob 15. uri. Z molitvijo in   premišljevanjem  
od postaje do postaje se bomo podali na Miklavški hrib. 
V kolikor bo deževalo, bo križev pot v cerkvi.   

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 28. februar 

3. postna nedelja 

Roman, opat 

     800  †† Alojz in Marija Feuš, 
                Anton in Marija Golubič 
   930   † Marija Verbič (gr. 26) 
1800   za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: † Terezija Ljubek 

PONEDELJEK, 29. februar 
Antonija, opatinja 

     800  † Marija Verbič (gr. 27) 
1800   † Gregor Korošec 

TOREK, 1. marec 
Albin (Zorko), škof 

     800   †† rodbina Smole, Škorjanc in Guzej 
1800    † Marija Verbič (gr. 28) 

SREDA, 2. marec 
Neža Praška, opatinja 

     800  v čas Sv. Duhu in † Angela Krumpačnik 
1800  † Peter Čremožnik (8. dan) 

ČETRTEK, 3. marec 
Kunigunda, kraljica 

     800  † Marija Verbič (gr. 30) 
1800  † Marija Bovha (2. obl.) 

PETEK, 4. marec 
+ Kazimir, poljski škof 

     800  † Janko Štrukelj 
1800   †† Fanika in Rudi Šlander 

SOBOTA, 5. marec 
Hadrijan, mučenec 

     800   po namenu 
1800    po namenu 

NEDELJA, 6. marec 

4. postna nedelja 

Koleta, redovnica 

     800  † Terezija Ljubek 
   930  †† iz družine Prešeren 
1800   a župjane in dobrotnike 

1100   Tremerje: v zahvalo za srečno vožnjo 
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