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6. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,40-45) 
Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš 
očistiti.« Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi 
očiščen!« Gobe so takoj izginile in bil je očiščen. Jezus ga je brž s strogimi besedami 
poslal ven in mu rekel: »Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se 
duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« 
Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo, 
tako da Jezus ni mogel več javno v mesto, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. 
In vendar so od vsepovsod prihajali k njemu.  

Postni čas - Na pepelnično sredo se po cerkvah 
vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik 
verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen 
pepel, s čimer se navzven pokaže notranja 
razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma 
poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali 
bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi. 
Letos bo zaradi epidemije COVID-19 obred pepeljenja potekal na prilagojen način.  
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. Ko mašnik na začetku postnega časa vernikom s pepelom 
na čelo začrta znamenje križa in izreče: Pomni, človek, da si prah in da se v prah 
povrneš, napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma postane pepel, tako 
veliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno. V svetopisemski govorici pepel 
pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske 
omejenosti in si v trenutkih žalosti, prošnje in pokore na glavo posipa pepel. 
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. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v 
puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1,12–13 in Lk 4,1–13). 

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. Postni čas 
duhovnost krsta izpostavlja kot razsežnost sprave med Bogom in človekom. 
Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – 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. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev 
usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen. 

Postna akcija Resničnost je lepša spodbuja mlade, da odkrijejo svoj notranji svet, 

tistega under-line. Informacije so dostopne na facebook in instagram profilu akcije. 

Vse o akciji izveš na https://forms.gle/3jv3SABr5rfx7EM97, kjer se lahko prijaviš za 

zoom srečanja ali dostop do materialov. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 14. februar 
6. nedelja med letom 

Valentin (Zdravko), 
duhovnik, mučenec 

  800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

  930  † Angela Krumpačnik 
1100  †† iz družine Glančnik 
180 0 † Martin Čečko 

PONEDELJEK, 15. februar 
Klavdij, redovnik 

  800   † Marija Sever 
1800 † Gusti Kaučič (obl.) 

TOREK, 16. februar 
Julijana Koprska, mučenka 

  800  Po namenu 
1800  Po namenu 

SREDA, 17. februar 
++ Pepelnica 

  800  Po namenu 
1800  † Marija Rebov 

ČETRTEK, 18. februar 
Frančišek Regis Clet, m. 

  800  Po namenu darovalca 
  800  † Franc Smole (obl.) 
1800  Za zakonsko skupino 

PETEK, 19. februar 
+ Konrad iz Piacenze, red. 

  800  Za pokojni rod 
1800 † Majda Hostnik 

SOBOTA, 20. februar 
Sadot in perzijski mučenci 

  800  Po namenu 
1800  Po namenu 

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 
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