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8. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 6,24-34) 
Nihče ne more služiti dvema gospodoma: ali bo namreč enega sovražil in drugega 
ljubil, ali se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. 
Zato vam pravim: Ne bodite v skrbeh za svoje življenje, kaj boste jedli, tudi ne za 
svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več ko jed in telo več ko obleka? Poglejte 
ptice pod nebom: ne sejejo in ne žanjejo in ne spravljajo v žitnice, in vaš nebeški Oče 
jih živi. Ali niste vi veliko več vredni ko one? Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo 
dodati svojemu življenju en sam komolec? In za obleko, kaj ste v skrbeh? Poglejte 
lilije na polju, kako rastejo; ne trudijo se in ne predejo, a povem vam, da se še 
Salomon v vsem svojem sijaju ni oblačil kakor katera izmed njih. Če pa travo na 
polju, ki danes stoji in se jutri v peč vrže, Bog tako oblači, ali ne bo mnogo bolj vas, 
maloverni? Ne bodite torej v skrbeh in ne povprašujte: ‚Kaj bomo jedli ali kaj bomo  
pili ali s čim se bomo oblekli?‘ Zakaj po vsem tem povprašujejo pogani. Saj vaš 
nebeški Oče vé, da vsega tega potrebujete. Iščite najprej božjega kraljestva in 
njegove pravice in vse to vam bo navrženo. Ne bodite torej v skrbeh za jutri; kajti 
jutrišnji dan bo imel skrb sam zase; zadosti je dnevu njegova lastna težava. 

Duh Assisija , molitev za mir, 27. februar – Lepo vabljeni k molitvi za mir ob 17. 
uri in potem k sveti maši. 

Postni čas 2017 - Na pepelnično sredo bomo začeli štiridesetdnevni postni čas. Sklenili 

ga bomo z večerno mašo velikega četrtka, ko nastopi velikonočno tridnevje. 

Na pepelnično sredo se po cerkvah opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na 

glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja 

razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Pepel je 

znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni 

v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor 

ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil v novega človeka.  

Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri 

bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja 

in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi 
Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer 

poročajo Matejev, Markov in Lukov evangelij. 

Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje 

tega cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov sprave in evharistije tudi 

odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela. S prejemom zakramenta krsta so pri 

novokrščenemu odpuščeni in očiščeni vsi grehi.  

Strogi post – ko se samo enkrat v dnevu do sitega najemo – je na pepelnico in veliki 

petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni 

prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju 

večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Dobra 

dela, post, miloščina ubogim in molitev nas usmerjena k osebnemu spreobrnjenju. 

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. 
V četrtek vabljeni k molitvi in maši za nove duhovne poklice, v petek k spovedi, 
češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.  

Nabirka prihodnje nedelje bo za obnovo cerkve in jo toplo priporočamo! 

Skrb za cerkev in župnijske prostore - Bog povrni vsem, ki ste v februarju 
poskrbeli za urejenost cerkva in župnijskih prostorov. V marcu so za župnijsko 
cerkev na vrsti župljani iz Brega in Maistrove ulice. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 26. februar 

8. nedelja med letom 

Aleksander (Branko), škof 

   800  † Marko Petrušič (30. dan) 
   930  † Jože Plavčak (obl.)  
           ter †† iz družine Novak in Plavčak 
1800  za župljane in dobrotnike  
1100  Tremerje: † Ferdo Žerdoner 

PONEDELJEK, 27. februar 
Gabrijel ŽMB, redovnik 

     800   † Jožica Planko 
1800   v zahvalo 

TOREK, 28. februar 
Roman, opat 

     800  † Alojz Žagar 
 1800 † Helena Belej 

SREDA, 1. marec 
++ Pepelnica 

   800  † Rozina Cvetrežnik 
1800  † Anton Šporin (30. dan) 

ČETRTEK, 2. marec 
Neža Praška, opatinja 

   800  † Ivana 
1800  † Ivana Rajtmajer (30. dan) 

PETEK, 3. marec 
+ Kunigunda – prvi petek 

     800   za zdravje 
1800   † Marija Brežnik 

SOBOTA, 4. marec 
Kazimir – prva sobota 

     800 †† starši Pasar ter Mimica, Janez,  
          Leopold in ostali sorodniki  
1800  †† starši Smole, Škorjanc in Guzej 

NEDELJA, 5. marec 

1. postna nedelja 

Hdrijan, mučenec 

   800  † Ivana Rajtmajer 
   800  za župljane in dobrotnike  
   930  † Greta Zaveršek 
1800  † Marija Bovha 
1100  Tremerje: na čast Lurški MB za zdravje 
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