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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!« 

Iz sporočila papeža Frančiška za post 2021 

Dragi bratje in sestre, ko Jezus svojim učencem naznani svoje trpljenje, smrt in vstajenje 

v izpolnitev Očetove volje, jim razkrije globok pomen svojega poslanstva in jih pokliče, 

naj se mu pridružijo za odrešenje sveta.  

Ko hodimo po poti posta, ki nas vodi k velikonočnim praznovanjem, se spominjamo 

Njega, ki »je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na 

križu« (Flp 2,8). V tem času spreobrnjenja prenovimo svojo vero, zajemimo »živo vodo« 

upanja in z odprtim srcem sprejmimo Božjo ljubezen, ki nas spreminja v brate in sestre 

v Kristusu. Med velikonočno vigilijo bomo obnovili obljube našega krsta, da se bomo po 

delovanju Svetega Duha prerodili v nove moške in ženske. A že pot posta je, tako kot 

celotno krščansko potovanje, vsa v luči vstajenja, ki spodbuja čustva, drže in odločitve 

tistega, ki hoče slediti Kristusu. 

Post, molitev in miloščina, kot jih je predstavil Jezus v svojem oznanjevanju so pogoji in 

izrazi našega spreobrnjenja. Pot uboštva in odpovedi (post), ljubeč pogled na ranjenega 

človeka (miloščina) ter sinovski pogovor z Očetom (molitev) nam omogočajo, da 

utelesimo iskreno vero, živo upanje in dejavno ljubezen. 

Vera nas kliče, naj sprejmemo resnico in postanemo njene priče pred Bogom in pred 

vsemi brati in sestrami. 

V tem postnem času sprejeti in živeti resnico, ki se je razodela v Kristusu, pomeni najprej 

pustiti, da nas doseže Božja beseda, ki nam jo iz roda v rod posreduje Cerkev. Ta resnica 

ni konstrukcija razuma, pridržana za nekaj izbranih, vzvišenih ali imenitnejših umov, 

ampak je sporočilo, ki ga lahko sprejmemo in razumemo z inteligenco srca, ki je odprto 

za veličino Boga, ki nas ljubi prej, preden se mi sami tega zavemo. Ta resnica je Kristus 

sam, ki je s tem, da je do konca prevzel našo človeškost, postal pot – zahtevna a vsem 

odprta – ki vodi k polnosti življenja. 

Post, živet kot izkustvo pomanjkanja, vodi tiste, ki ga živijo v preprostosti srca, k 

ponovnemu odkritju Božjega daru in k razumevanju resničnosti naše ustvarjenosti po 

njegovi podobi in podobnosti, ki v Njem dobi svojo izpolnitev. Ko človek, ki se posti, 

doživlja izkustvo sprejetega uboštva, postane ubog z ubogimi in »kopiči« bogastvo 

prejete in podeljene ljubezni. Post, ki je tako razumljen in živet, pomaga ljubiti Boga in 

bližnjega, kolikor je ljubezen, kakor uči sv. Tomaž Akvinski, nagnjenje, ki je osredinjeno 

na drugega, ker ga ima za edino sebi enako bitje. 

Post je čas, da verujemo oziroma da sprejmemo Boga v svoje življenje in mu dovolimo, 

da »prebiva« pri nas. Postiti se pomeni osvoboditi naše življenje tega, kar ga 

obremenjuje, tudi od zasičenosti z informacijami – resničnih ali lažnih – in potrošniških 

proizvodov, da bi odprli vrata svojega srca Njemu, ki k nam prihaja ubog v vsem, a »poln 

milosti in resnice« (Jn 1,14): Božji Sin Odrešenik. 

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

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

Ob nedeljah v postnem času bomo prisluhnili mislim papeža Frančiška o sv. Jožefu. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 21. februar 

1. postna nedelja 

Peter Damiani, škof, c. u. 

  800  † Alojz Krumpačnik 

  930  † Vida Ojstršek 
1100  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
180 0 †† iz družine Povhe 

PONEDELJEK, 22. februar 
Sedež apostola Petra 

  800   †† iz družine Rozman 
1800  V dober namen 

TOREK, 23. februar 
Polikarp, škof, mučenec 

  800  Za pokojni rod 
1800  †† sorodniki in prijatelji 

SREDA, 24. februar 
Matija, apostol 

  800  † Frančiška Verdev 
1800  † Mihael Robida (10. obl.) 

ČETRTEK, 25. februar 
Valburga, opatinja 

  800   Po namenu  
1800 †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 

PETEK, 26. februar 
+ Konrad iz Piacenze, red. 

  800  Po namenu 
1800 † Jožef Krumpačnik 

SOBOTA, 27. februar 
Gabrijel ŽMB, redovnik 

  800  †† Jelka, Janez in sorodniki 
1800  V zahvalo 

NEDELJA, 28. februar 

2. postna nedelja 

Roman, opat 

  800  † Anči Kamšak (obl.) 

  930  † Alojzija Križnič 
1100  † Marija Franc 
180 0 Za žive in †† župljane in dobrotnike 
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