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1. postna nedelja
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,1-13)
Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset
dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili, je
postal lačen. Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.«
Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.«
Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel:
»Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in lahko jo dam,
komur hočem. Če torej predme padeš in me moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je
odgovóril: »Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«
Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel: »Če si
Božji Sin, se vrzi od tukaj dol; kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval,
da te obvarujejo, in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadéneš ob kamen.« Jezus
mu je odgovóril: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!«
Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je za nekaj časa umaknil od njega.
Iz poslanice papeža Frančiška za postni čas
Dragi bratje in sestre, vsako leto Bog po sveti materi Cerkvi »naklanja svojim
vernikom, da se pripravijo z veseljem, očiščeni v duhu, na praznovanje velike noči
tako [...], da zajemajo iz skrivnosti odrešenja polnost novega življenja v Kristusu«
(Postni hvalospev). Tako lahko hodimo od velike noči do velike noči do dopolnitve
tistega zveličanja, ki smo ga že prejeli s Kristusovo velikonočno skrivnostjo:
»Odrešeni smo bili namreč v upanju« (Rim 8,24) ...
Postiti se, torej učiti se spremeniti svojo držo do drugih in do stvaritev: od
skušnjave, da bi nasitili svojo požrešnost, preiti k sposobnosti trpeti zaradi ljubezni,
ki lahko zapolni praznino v našem srcu. Moliti, da bi se znali odpovedati
malikovanju in samozadostnosti lastnega jaza ter izjavili, da potrebujemo Gospoda
in njegovo usmiljenje. Dajati miloščino, da bi izstopili iz nespameti živeti in kopičiti
vse za nas same v utvari, da si zagotavljamo prihodnost, ki nam ne pripada.
Štiridesetdnevni »postni čas« Božjega Sina je bil v tem, da je vstopil v puščavo
stvarstva in ga ponovno povrnil v tisti vrt občestva z Bogom, kakršen je bil pred
izvirnim grehom. Naj bo naš postni čas hoja po isti poti, da bi prinesli Kristusovo
upanje tudi stvarstvu, »da se iz suženjstva razpadljivosti reši v svobodo slave Božjih
otrok« (Rim 8,21). Ne pustimo, da ta ugodni čas teče v prazno! Prosimo Boga, da
nam pomaga udejanjiti pot resničnega spreobrnjenja. Opustimo sebičnost, pogled
usmerjen vase, in se obrnimo h Kristusovi veliki noči. Postanimo bližnji bratom in
sestram v težavah tako, da delimo z njimi svoje duhovne in materialne dobrine.

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 11. marca ob 19. uri. Člani, lepo vabljeni.
Nabirka prihodnje nedelje je kvatrna, za bogoslovje in jo toplo priporočamo.
Spodbude za postni čas
Pred nami je 40 dni odpovedi, posta in molitve. Evangelist Luka je zapisal, da je Jezusa hudič v
40 dneh v puščavi kar trikrat skušal. Tudi z nami ne bo nič drugače. Toda … človek, ki ima pred
seboj cilj, ohranja v srcu pogum, da premaga ovire in gre pokončno naprej. Slovenska karitas in
Mavrice pred nas postavljata izziv, da bi se vsak teden trudili za eno dobro stvar.
V prvem tednu smo tako povabljeni, da ozdravimo svoj kisli pogled in vsak dan koga razvedrimo.
Bog želi vliti v naša srca svoj nasmeh Ljubezni – podarjajmo ga vsem, ki jih bomo v tem tednu
srečali. Nasmeh nič ne stane – pa toliko da. Prvi teden torej prižigajmo luč nasmeha.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 10. marec
1. postna nedelja
40. mučencev iz Armenije

800
800
930
1800
1100

† Franc Dobrajc (obl.)
za žive in †† župljane in dobrotnike
† Anton Pirtovšek
† Marija Drobne (gr. 9)
Tremerje: †† Jože in Nada Magdalenc
ter Anton Bevc

PONEDELJEK, 11. marec
Benedikt, škof

800 † Marija Drobne (gr. 10)
1800 † Ivan Fajdiga

TOREK, 12. marec
Inocenc I., papež

800 † Marija Drobne (gr. 11)
1800 † s. Mara Vampelj

SREDA, 13. marec
Kristina, mučenka

800 za pokojne sorodnike
800 † Marija Drobne (gr. 12)
1800 †† starši Pančič

ČETRTEK, 14. marec
Matilda, kneginja

800 † Marija Drobne (gr. 13)
1800 † Janko Babič

PETEK, 15. marec
+ Ludovika de Marillac, red.
SOBOTA, 16. marec
Herbert, škof
NEDELJA, 17. marec
2. postna nedelja
- papeška nedelja
Patrik, škof, misijonar

800 †† iz družine Arnšek Pleterski
800 † Marija Drobne (gr. 14)
1800 za pokojne sosede
800 † Maria Drobne (gr. 15)
1800 † Jožefa Orel
800
800
930
1800
1100

† Martin Topole
za žive in †† župljane in dobrotnike
† Marija Drobne (gr. 16)
†† Alojz in iz družine Žagar
Tremerje: †† Jože Bezgovšek
in iz družine Hriberšek
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