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1. postna nedelja 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 4,1-11) 
Tisti čas je Duh odvêdel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil 
štirideset dni in štirideset noči, je postal napósled lačen. In pristopil je skušnjavec in 
mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovóril: 
»Pisano je: ›Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja 
iz Božjih ust.‹« Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja 
ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: ›Svojim angelom bo 
zate zapovedoval‹ in: ›Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.‹« 
Jezus mu je odgovóril: »Pisano je tudi: ›Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹« Spet 
ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in 
njihovo slavo ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.« Tedaj 
mu je Jezus rekel: »Pobêri se, satan, kajti pisano je: ›Gospoda, svojega Boga, môli in 
njemu samemu služi!‹« Tedaj ga je hudič pústil, in glej, 
angeli so pristopíli in mu stregli. 

Posni čas  
Vsako leto se vrača postni čas, štiridesetdnevna 
duhovna priprava na obhajanje velikonočnih dogodkov. 
Čas šem je mimo. Odložiti je treba masko. Spet 
moramo pokazati svoj pravi obraz. Na pepelnico smo pričeli štiridesetdnevne 
duhovne vaje. Duhoven je tisti, ki ljubi. Ljubezen pa ima konkretne izraze, zato 
skušajmo biti v postnih dneh bolj duhovni, bolj potrpežljivi z ljudmi, vljudni, dobri, 
ponižni in odpustljivi. V postnem času gremo ljudje sami vase, iščemo vire življenja, 
postavljamo vrednote na pravo mesto. S pepelom spokornosti smo zaznamovani, 
pa ne zato, ker bi obupavali nad življenjem, marveč v globoki veri, da nam postna 
spokornost odpira vrata do radosti velikonočnega jutra. 
Postni čas je bil od vsega začetka čas intenzivne duhovnosti. Papež Leon Veliki je 
postni čas imenoval velike duhovne vaje vse Cerkve. Usmerjene so bile na 
doživljanje Kristusove velikonočne skrivnosti. V tem času so skrbeli ne samo, da so 
več molili, temveč tudi, da so bolje molili, veliko so brali in razlagali Sveto pismo. 
Post ima kot cilj izprazniti naše srce, da ga potem lahko napolnim z važnejšim. 
Potrebno je čiščenje duše, da strmimo za veličino, veličino za katero smo bili 
ustvarjen od Boga. Post ni sam sebi namen. Je preizkušeno sredstvo duhovne 
askeze, ki nas skupaj z molitvijo in dajanjem miloščine lahko postavi v pravo držo 
do Boga in do ljudi. Odločilno za pravilno razumevanje posta je, da ga ne gledamo 
izolirano, ampak predvsem v povezavi z molitvijo. 

Križev pot je značilna pobožnost postnega časa, ki nas ob sočutju do trpečega 
Kristusa spodbuja k osebnemu spreobrnjenju in pokori. Križev pot bo vsak petek 
pred jutranjo in večerno mašo in v nedeljo pred večerno mašo.  

Nabirka današnje nedelje je za obnovo cerkve in se zanjo lepo zahvaljujemo.  
Obnovitvena dela v cerkvi potekajo po predvidenem načrtu. Računamo, da bo 
blagoslov obnovljene cerkve v nedeljo. 7. maja 2017. 
Sedaj je v izdelavi oltarna stena in ureditev prezbiterija, predviden obseg del bo stal 
okoli 35.000 €. Dosedanja investicija znaša 195.000 €. Ker smo izčrpali vsa denarna 
sredstva, prosimo za vašo pomoč. Ostala so še okna na čelni steni cerkve, za katera 
iščemo donatorje oz. botre. Vaš dar lahko oddate v župnijski pisarni ali nakažete na 
TRR: SI56 0510 0801 5402 525 pri Abanki, za Župnijo Celje – Sv. Cecilija. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 5. marec 

1. postna nedelja 

Hadrijan, mučenec 

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

PONEDELJEK, 6. marec 
Fridolin, opat 

     800   † Frančiška Svet 
1800   †† Fanika (obl.) in Rudi Šlander 

TOREK, 7. marec 
Perpetua in Felicita, muč. 

     800  po namenu 
 1800 za pozabljene duše v vicah 

SREDA, 8. marec 
Janez od Boga, redovni ustan. 

   800  † Ivan Pirnat 
1800  †† Janez Podpečan (obl.) in sorodniki 

ČETRTEK, 9. marec 
Frančiška Rimska, redovnica 

   800  † Veronika Zakelšek 
1800  za nerojene otroke 
1800   † Hinko Zupanc (8. dan) 

PETEK, 10. marec 
+ 40 mučencev iz Armenije 

     800   † Anton Vengušt (obl.) in †† Vengušt 
1800   †† Fanika in Franc Golec 

SOBOTA, 11. marec 
Benedikt, škof 

     800 † Jana Potočnik 
1800  †† iz družine Legvart 

NEDELJA, 12. marec 

2. postna nedelja 

Hdrijan, mučenec 

   800  † Marjan Pivec (pog.) 
   930  †† Anica Vodišek in družina Frece 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: †† Marija in Ciril Hriberšek 
                               ter  Jože Bezgovšek 
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