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Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,39-45) 
Tisti čas je Jezus povedal učencem tole priliko: »Mar more slepi voditi slepega? Ali 
ne bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak, ki bo izučen, bo 
kakor njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem 
očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki 
je v tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej 
bruno iz svojega očesa in potem boš videl, da lahko odstraniš tudi iver iz očesa 
svojega brata. Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, 
ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev 
ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Dober človek prinaša iz 
dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega húdo; iz preobilja 
srca govorijo namreč njegova usta.« 

Postni čas 2019 - Na pepelnično 
sredo bomo začeli štiridesetdnevni 
postni čas. Sklenili ga bomo z 
večerno mašo velikega četrtka, ko 
nastopi velikonočno tridnevje. 

Na pepelnico 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.  

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. 

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.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 3. marec 

8. nedelja med letom 

Kunigunda, kneginja 

    800   † Marija Berger (obl.) 
   930   v zahvalo za srečno vrnitev 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike   
1100   Tremerje:  † Hinko Zupanc (obl.) 

PONEDELJEK, 4. marec 
Kazimir, poljski plemič 

  800  †† Anton (obl.) in vsi Vengušt 
  800  † Marija Drobne (gr. 3) 
1800  † Jožefa Jelen 

TOREK, 5. marec 
Hadrijan, mučenec 

  800   † Marija Drobne (gr. 4) 
1800  v dober namen 

SREDA, 6. marec 
++ Pepelnica – Fridolin, opat 

  800   v zahvalo 
  800  † Marija Drobne (gr. 5) 
1800  † Janez Podgoršek (pogrebna) 

ČETRTEK, 7. marec 
Perpetua in Felicita, mučenki 

  800  † Franc Smole in v dober namen  
  800  †† starši Guzej, Škorjanc in Smole 
  800  † Marija Drobne (gr. 6) 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 8. marec 
+ Janez od Boga, red. ustan. 

  800  † Maria Drobne (gr. 7) 
1800  †† iz družine Škorjanc 

SOBOTA, 9. marec 
Frančiška Rimska, redovnica 

  800  † Maria Drobne (gr. 8) 
1800 † Fanika Golec 

NEDELJA, 10. marec 

1. postna nedelja 

40. mučencev iz Armenije 

    800   † Franc Dobrajc (obl.) 
   800   za žive in †† župljane in dobrotnike   
    930   † Anton Pirtovšek 
1800   † Marija Drobne (gr. 9) 
1100   Tremerje:  †† Jože in Nada Magdalenc 
                                     ter Anton Bevc 
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