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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. 
 

Poslanica svetega očeta Frančiška za postni čas 2020:  
»Zavoljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom« (2 Kor 5,20) 

Gospod nam tudi letos naklanja ugoden čas, v katerem lahko prenovimo srca in se 
pripravimo na praznovanje velike skrivnosti Jezusove smrti in vstajenja, ki je temelj 
našega krščanskega življenja, osebnega in občestvenega. S srcem in mislijo se 
moramo nenehno vračati k tej skrivnosti, ki nenehno raste v nas, če se odpiramo 
njeni duhovni moči ter se nanjo svobodno in velikodušno odzivamo. 

Krščansko veselje izvira iz poslušanja in sprejemanja vesele novice o Jezusovi smrti 
in vstajenju, kerygme. Ta povzema skrivnost ljubezni, ki »je tako resnična, tako 
prava, tako konkretna, da nam ponuja odnos, ki je poln iskrenega in rodovitnega 
pogovora« (Christus Vivit, 117). Kdor veruje v te besede, zavrača laž, da naše 
življenje izvira iz nas samih. V resnici se življenje rojeva iz ljubezni do Boga, našega 
Očeta, iz njegove želje, da nam podarja življenje v obilju. Če namesto tega poslušamo 
mamljiv glas »očeta laži« (Jn 8,44), lahko potonemo v globočino nesmisla in 
doživimo pekel tukaj na zemlji, čemur so žal priča premnogi tragični dogodki 
osebnega in skupnega človeškega izkustva. 

V postu 2020 bi vsakemu kristjanu želel sporočiti to, kar sem mladim zapisal v 
apostolski spodbudi Christus Vivit: »Glej razprostrte roke križanega Kristusa, spet 
in spet se mu pusti odrešiti. In ko se približaš, da se spoveš svojih grehov, trdno 
veruj v njegovo usmiljenje, ki te osvobaja krivde. Opazuj njegovo kri, prelito s toliko 

ljubezni, in pusti se ji očistiti. Tako se boš lahko znova in znova rojeval« (123). 
Jezusova velika noč ni pretekli dogodek; po moči Svetega Duha je vedno aktualna in 
nam daje priložnost, da v veri vidimo Kristusovo telo in se ga dotikamo v trpečih. 

Prav je, da poglobljeno razmišljamo o velikonočni skrivnosti, po kateri nam je Bog 
naklonil svoje usmiljenje. Usmiljenje lahko dosežemo le »iz oči v oči« s križanim in 
vstalim Gospodom, »ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe« (Gal 2,20), v 
iskrenem, prijateljskem dialogu. Zato je molitev v postu tako pomembna. Molitev je 
več kot dolžnost; je odraz naše potrebe po tem, da odgovarjamo na Božjo ljubezen, 
ki nas vedno vodi in krepča. Kristjani molimo v vednosti, da smo kljub svoji 
nevrednosti vedno ljubljeni. Molitev ima lahko veliko poljubnih oblik, v Božjih očeh 
pa je resnično pomembno, da prodre globoko v nas in omehča naša trda srca ter nas 
še naprej spreobrača k Bogu in njegovi volji. 

V tem ugodnem času si torej dovolímo, da nas Bog vodi v puščavo kot Izrael, da 
bomo lahko končno slišali glas Ženina, ki bo še globlje odmeval v nas. Bolj bomo 
živeli njegovo besedo, globlje bomo doživljali usmiljenje, ki nam ga podarja. Ta 
milostni čas ne sme iti mimo nas, medtem ko živimo v nespametni utvari, da lahko 
nadzorujemo, kdaj in kako se bomo spreobrnili k njemu. 

Dejstva, da nam Gospod znova naklanja ugoden čas za spreobrnjenje, ne bi smeli 
imeti za samoumevnega. Ta nova priložnost bi morala v nas prebuditi občutek 
hvaležnosti in nas zbuditi iz lenobnosti. Čeprav je včasih tragično, da je zlo navzoče 
v našem življenju in v življenju Cerkve in sveta, je priložnost, da spremenimo svojo 
pot, odraz Božje neomajne volje do neprekinjenega odrešenjskega dialoga z nami. 
Oče je Križanega Jezusa, ki ni poznal greha, zavoljo nas storil za greh in v tem 
odrešenju naložil Sinu breme naših grehov. Po besedah papeža Benedikta XVI. se je 
tako zgodil »božji obrat proti samemu sebi« (Bog je ljubezen, 12). Kajti Bog ljubi tudi 
svoje sovražnike. 

Dialog, ki ga želi Bog vzpostaviti z vsakim od nas v velikonočni skrivnosti njegovega 
Sina, nima nič skupnega s praznim govorjenjem, ki so ga pripisovali starodavnim 
prebivalcem Aten, ki »namreč ne poznajo večjega užitka kakor pripovedovati ali 
poslušati zadnje novice« (Apd 17,21). Za takšno govorjenje, ki ga zaznamuje prazna 
in površna radovednost, je v vsakem času značilna posvetnost; v našem času ta 
lahko vodi v neprimerno uporabo medijev. 

Ko velikonočno skrivnost postavimo v središče svojega življenja, postanemo 
sočutni do ran križanega Kristusa, ki so navzoče v številnih nedolžnih žrtvah vojn, v 
napadih na življenje še nerojenih ali starejših in v različnih oblikah nasilja. Prav tako 
so navzoče tudi v okoljskih katastrofah, neenakomerni porazdelitvi zemeljskih 
dobrin, v vseh oblikah trgovine z ljudmi in v nebrzdani želji po dobičku, ki je vrsta 
malikovanja. 

Može in žene dobre volje je treba tudi danes nagovarjati, naj v obliki miloščine delijo 
svoje dobrine s tistimi, ki jih najbolj potrebujejo, in tako osebno prispevajo k 
izgrajevanju boljšega sveta. Dobrodelnost nas počlovečuje, medtem ko nas lahko 
kopičenje razčloveči, ker nas zapira v lastno sebičnost. Lahko gremo in moramo iti 
še dlje. Upoštevati moramo strukturne vidike svojega gospodarskega življenja. Zato 
sem sredi postnega časa, v času od 26. do 28. marca, v Assisi poklical mlade 



 

 

ekonomiste, podjetnike in oblikovalce sprememb, da bi oblikovali pravičnejše in 
bolj vključujoče gospodarstvo. Kot cerkveno učiteljstvo pogosto poudarja, je 
politično življenje izjemna oblika dobrodelnosti. Enako velja za ekonomsko 
življenje, h kateremu lahko pristopamo v istem evangeljskem duhu, duhu blagrov. 

K sveti Devici Mariji se obračam za priprošnjo, da bi se nam v postnem času odprla 
srca, da bi slišali Božji klic, naj se spravimo z njim, da bi uprli pogled v velikonočno 
skrivnost in da bi se spreobrnili k odprtemu in iskrenemu dialogu z njim. Tako 
bomo postali to, kar Kristus prosi svoje učence: sol zemlje in luč sveta. 

 Frančišek 

Navodila SŠK za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19 

Slovenska škofovska konferenca je za duhovnike in vernike pripravila navodila za 
preprečevanja širjenja korona virusa COVID-19. V navodilu so zapisana nekatera 
določila, ki veljajo za verske obrede, sestanke in druge združevanja vernikov. 
Posebej je izpostavljeno to, da naj se bogoslužja udeležujejo zdravi ljudje. 

1. Za vse katoličane veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki so 
objavljena na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja (https://www.nijz.si/). 

2. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. 

3. Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust. 

4. V primeru, da zbolimo oziroma imamo že prve znake obolelosti, ostanemo doma. 

5. Upoštevamo pravila higiene kašlja. 

6. Redno si umivamo roke z milom in vodo. 

7. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo 
namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 
60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za 
čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

8. V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila: 

a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v 
cerkev. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, 
kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo. 
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke. 
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko. 

9. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge 
podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za 
preprečevanje okužb. 

10. Romanja, slovesnosti in vse druge oblike združevanj (strokovna in pastoralna 
srečanja) do nadaljnjega lahko potekajo nemoteno ob upoštevanju splošnih 
navodil Inštituta za varovanje zdravja oziroma Ministrstva za zdravje. V primeru 
intenzivnejšega pojava okužb bo SŠK podala dodatne ukrepe in navodila. 

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in 
objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh ter z 
upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih 
okužb. Preventivni ukrepi se začnejo izvajati takoj in veljajo do preklica. 

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta prvi petek in sobota v mesecu. 
V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k 
spovedi, češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši. 

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, 1. marec 

1. postna nedelja 

Albin (Zorko), škof 

  800   v zahvalo za vse blagoslove 
  930   † Janez Dolinar (gr. 26) 
1800  za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: † Hinko Zupanc 

PONEDELJEK, 2. marec 
Neža Praška, klarisa, opatinja 

    800   †† iz družine Petru 
1800   v zahvalo 

TOREK, 3. marec 
Kunigunda, kraljica 

  800   † Janez Dolinar (gr. 28) 
1800  † Milan Šubaraš (8. dan) 
1800  † Marija Berger (obl.) 

SREDA, 4. marec 
Kazimir, poljski kraljič 

  800   † Janez Dolinar (gr. 29) 
1800  v zahvalo  

ČETRTEK, 5. marec 
Hadrijan, mučenec 

  800   † Janez Dolinar (gr. 30) 
1800   † Franc Škrobar 

PETEK, 6. marec 
+ Fridolin, opat 

  800   po namenu 
1800   † Zinka Šubaraš 

SOBOTA, 7. marec 
Perpetua in Felicita, mučenki 

    800   po namenu 
1800   †† Fanika, Franc, starši in sorodniki Golec 

NEDELJA, 8. marec 

2. postna nedelja 

Janez od Boga, red. ustanovitelj 

  800   † Frančiška Vrečer 
  930   † Majda Kink 
1800  †† Podpečan (obl.) in sorodniki 
1100  Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike 

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