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1. postna nedelja 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,12-15)  
Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo. V puščavi je bil 
štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli 
so mu stregli. Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v 
Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril: »Čas se je 
dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in 
vérujte evangeliju!« 

Postni čas – čas da zadihamo 
Najmočnejša človekova skušnjava je v tem, da bi dela svojih rok, svoj napor in 
uspeh, svoje zanje in svoje delo imel za kruh, ki daje življenje. Hudi duh 
nagovarja človeka končno vedno na enak način: želi zbegati in prepričati, da je 
sam, da se ne more na nikogar popolnoma zanesti. V prvi Jezusovi skušnjavi je 
zato na preizkušnji temeljno vprašanje vere: na koga stavim v življenju, komu 
res zaupam, iz česa živim, kaj napolnjuje moje življenje? 
Kaj je moj kruh, ki me hrani? Kako v resnici Bog zaznamuje moje življenje in 
moje konkretne odločitve? Je samo nedeljski gost, varuh družinske tradicije in 
moralnega reda, veliko Opazovalec, ki naj samo blagoslavlja moje načrte? Ali pa 
je moj vsakdanji kruh - včasih svež in mehak, drugič trd in pust, a vedno kruh - 
začetek in zaključek vsakega dneva? Samo eden je, ki lahko kamne mojih 
vsakdanjih naporov, skrbi in neuspehov preoblikuje v kruh, ki daje življenje. 
Sem ga danes že prepoznal? 
"Glej, pošiljal vam bom kruh z neba; ljudstvo naj hodi vsak dan nabirat za en dan 
hrane, da ga preizkusim, ali se bo ravnalo po moji postavi ali ne." (2 Mz 16,4) 

Maksimilijan Matjaž 

Molitev za duhovne poklice naše dekanije bo danes, 18. februarja v Marijini 
cerkvi v Celju. Ob 15. uri je molitvena ura, nato pa sveta maša. Lepo vabljeni! 

Skupina Mož sv. Jožefa V ponedeljek, 19. februarja imamo po večerni sv. maši 
ob 19.uri srečanje. Skupina je namenjena poglabljanju naše moške duhovnosti, 
tako da ob izbranih temah iz knjige Divji v srcu skupaj razmišljamo o našem 
poslanstvu in si delimo dragocene življenjske izkušnje. Iskreno povabljeni vsi 
možje in fantje od 25. leta dalje. 

Prihodnjo nedeljo bo kvatrna nabirka za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

V postnem času smo povabljeni, da se na različne načine, z različnimi dejanji 
(lahko se čemu odpovemo, več molimo, darujemo za uboge in še kaj), da se kar 
najbolje pripravimo na Veliko noč. V sodelovanju z revijo Mavrica vam 
ponujamo postne domače naloge. Vsako nedeljo novo,  ki bo veljala za cel teden. 

Naloga 1. postnega tedna - teden molitve za družine 

Otroci: Zvečer zmoli za družinske člane. 

Mladostniki: Vsak dan v tednu zmoli za svojega bodočega izbranca, bodočo 
izbranko. 

Odrasli: Vsak večer moli za moža ali ženo, partnerja, svojega življenjskega 
sopotnika. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 18. februar 

1. postna nedelja 

Frančišek Regis Clet, mučenec 

  800  †† iz družine Ljubek in Narat 
  800   † Jožefa Gračner (gr. 7) 
  930   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   po namenu 
1100   Tremerje: †† starši Jenko 

PONEDELJEK, 19. februar 
Konrad iz Piacenze, spokornik 

   800  †† Franc (obl.) in Terezija Smole 
1800  † Jožefa Gračner (gr. 8) 

TOREK, 20. februar 
Jacinta in Frančišek, fat. past. 

   800 † Jožefa Gračner (gr. 9) 
1800  po namenu 

SREDA, 21. februar 
Peter Damiani, škof, c. uč. 

  800  †† Meh, Arlič in sorodniki 
  800  † Jožefa Gračner (gr. 10) 
1800  po namenu 

ČETRTEK, 22. februar 
Sedež apostola Petra 

   800  † Jožefa Gračner (gr. 11) 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 23. februar 
+ Polikarp, škof, mučenec 

  800   † Jožefa Gračner (gr. 12) 
1800  † Matjaž Križnik 

SOBOTA, 24. februar 
Matija, apostol 

  800   †† Jože in Tončka Počrvina 
  800   † Jožefa Gračner (gr. 13) 
1800  za žive in †† župljane in dobrotnike 

NEDELJA, 25. februar 

2. postna nedelja 

Valburga, opatinja 

  800  † br. Robert Podgoršek 
  800   † Jožefa Gračner (gr. 14) 
  930   † Božidar Safran 
1800  † Roly Poček 
1100   Tremerje: †† Vinko Krajan in Ivan Knešak 
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