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2. postna nedelja 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 9,2-10) 
Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. 
Vpričo njih se je spreménil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih 
tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom 
in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglásil se je Peter in rekel Jezusu: »Učitelj, dobro je, 
da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni 
namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Narédil se je oblak in jih 
obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« 
Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več razen Jezusa samega, ki je bil z 
njimi. In medtem ko so šli z gore, jim je naróčil, naj nikomur 
ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler Sin človekov ne 
vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj 
spraševali, kaj pomeni vstati od mrtvih. 

Iz sporočila papeža Frančiška za post 2021 
Upanje kot »živa voda«, ki nam omogoča nadaljevanje poti  
Samarijanka, ki jo Jezus prosi, naj mu da piti pri vodnjaku, ne razume, ko ji pravi, da 
bi ji lahko dal »žive vode« (Jn 4,10). Na začetku seveda misli na materialno vodo, 
Jezus pa misli na Svetega Duha, ki ga bo on v obilju dal v velikonočni skrivnosti in ki 
v nas vliva upanje, ki ne razočara. Že v napovedovanju svojega trpljenja in smrti 
Jezus oznani upanje, ko pravi: »in tretji dan bo vstal« (Mt 20,19). Jezus nam govori o 
prihodnosti, ki jo je odprlo Očetovo usmiljenje. Upati z njim in zaradi njega pomeni 
verovati, da se zgodovina ne konča z našimi napakami, našim nasiljem, krivicami in 
grehom, ki križa Ljubezen. Pomeni iz odprtega srca zajemati Očetovo odpuščanje. 
V sedanjem ozračju zaskrbljenosti, v katerem živimo in v katerem se vse zdi krhko 
in negotovo, bi lahko govorjenje o upanju delovalo kot provokacija. Postni čas je 
namenjen upanju, da bi svoj pogled spet usmerili na Božjo potrpežljivost, ki še 
naprej skrbi za svoje stvarstvo, medtem ko smo mi z njim pogosto grdo ravnali. 
Upanje je v spravi, h kateri nas zavzeto spodbuja sv. Pavel: »Spravite se z Bogom« 
(2 Kor 5,20). Ko v zakramentu, ki je v srcu našega procesa spreobrnjenja, 
sprejmemo odpuščanje, postanemo tudi sami razširjevalci odpuščanja: ker smo ga 
sami prejeli, ga lahko ponujamo s tem, da smo sposobni živeti pozoren dialog in da 
sprejmemo vedenje, ki bodri človeka, ki je bil ranjen. Božje odpuščanje tudi po naših 
besedah in dejanjih omogoči, da živimo veliko noč bratstva.  

V postu bodimo bolj pozorni, da bomo govorili »besede, ki vračajo moč, krepijo, 
tolažijo in spodbujajo in ne za besede, ki ponižujejo, žalostijo, razburjajo in 
zaničujejo. Včasih je za prebuditev upanja dovolj biti plemenit človek, ki odloži svoje 
nujne skrbi, da bi izkazal pozornost, naklonil nasmeh, rekel spodbudno besedo in 
sredi tolike brezbrižnosti komu prisluhnil. 
V zbranosti in v tihi molitvi nam je upanje dano kot navdih in notranja luč, ki 
osvetljuje izzive in izbire našega poslanstva: zato je bistveno, da se zberemo za 
molitev (prim. Mt 6,6) in na skrivnem srečamo Očeta nežnosti. 
Živeti post z upanjem pomeni čutiti, da smo v Jezusu Kristusu priče novega časa, v 
katerem Bog »vse dela novo« (prim. Raz 21,1-6). Pomeni dobiti Kristusovo upanje, 
ki da svoje življenje na križu in ki ga Bog obudi tretji dan, »vselej … vsakomur 
pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas« (1 Pt 3,15). 

Današnja kvatrna nabirka je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 
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2. postna nedelja 

Roman, opat 

  800  † Anči Kamšak (obl.) 

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

PONEDELJEK, 1. marec 
Albin, škof 

  800   Po namenu Kramarič 
1800 † Marija Bovha (obl.) 

TOREK, 2. marec 
Neža Praška, klarisa 

  800  †† Marjan, Jože in Tone Rozman 
1800  † Vida 

SREDA, 3. marec 
Kunigunda, kraljica 

  800  Po namenu 
1800  Po namenu 

ČETRTEK, 4. marec 
Kazimir, poljski kraljič 

  800   Po namenu  
1800 Za nove duhovne poklice 

PETEK, 5. marec 
+ Hadrijan, mučenec 

  800  V čast Božjemu usmiljenju 
1800 Za dar vere 

SOBOTA, 6. marec 
Gabrijel ŽMB, redovnik 

  800  Po namenu 
1800 † Marija Vrečko 

NEDELJA, 7. marec 

3. postna nedelja 

Perpetua in Felicita, muč. 

  800  †† Fanika (obl.) in Rudi Šlander 

  930  † Frančiška Vrečer 
1100  † Hinko Zupanc 
180 0 Za žive in †† župljane in dobrotnike 
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