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7. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,27-38) 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje 
sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas 
preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem 
licu, nastavi še drugo, in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, 
ki te prosi, dajaj, in če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da 
bi ljudje storili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje 
vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, 
ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če 
posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi 
grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubíte svoje sovražnike. 
Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in 
boste sinovi Najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Bodite 
usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče! Ne sodíte in ne boste sojeni. Ne obsojajte 
in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo; 
dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno 
mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.« 

Iz Sporočila svetega očeta za post 2022 

Dragi bratje in sestre, post je ugoden čas za osebno in skupnostno spreobrnjenje, ki nas vodi do 

velike noči umrlega in vstalega Jezusa Kristusa. Za postno pot 2022 bo dobro, če bomo 

premišljevali ob spodbudi sv. Pavla Galačanom: »Ne naveličajmo se delati dobro; kajti če se ne 

utrudimo, bomo ob svojem času želi. Dokler torej še utegnemo (kairós), delajmo dobro vsem.« 

V tem odlomku apostol opozori na Jezusu tako ljubo podobo o setvi in žetvi. Sv. Pavel nam govori 

o chairósu; ugodnem času za sejanje dobrega zaradi žetve. Kaj je za nas ta ugodni čas? Vsekakor 

je to post, vendar je to tudi vse zemeljsko bivanje, katerega podoba je na nek način post.1 V našem 

življenju prevečkrat prevladujejo pohlep in oholost, želja po imetju, kopičenju in trošenju, kakor 

kaže neumnež v evangeljski priliki, ki je mislil, da je njegovo življenje varno in srečno zaradi velike 

žetve, ki jo je spravil v svoje žitnice. Post nas vabi k spreobrnjenju, k spremembi miselnosti, da bi 

življenje svoje resnice in lepote ne imelo toliko v imetju kot v dajanju, ne toliko v kopičenju kot v 

sejanju dobrega in v medsebojni podelitvi. 

Prvi poljedelec je Bog sam, ki velikodušno še naprej seje med človeštvom semena dobrega. V 

postu smo poklicani, da odgovorimo na Božji dar, tako da sprejmemo njegovo Besedo, ki je »živa 

in dejavna« (Heb 4,12). Vztrajno poslušanje Božje besede dozori pripravljeno poslušnost 

njegovemu delovanju, ki daje rodovitnost našemu življenju. Če nas že to razveseli, koliko večji je 

šele klic, naj bomo »Božji sodelavci« (1 Kor 3,9), ko dobro izrabimo sedanji čas in tudi mi sejemo 

z dobrimi deli. Klica k sejanju dobrega ne smemo gledati kot breme, ampak kot milost, s katero 

nas Stvarnik hoče dejavno združiti s svojo rodovitno velikodušnostjo.  

In žetev? Mar ni vsa setev zaradi letine? Vsekakor. Tesno povezavo med setvijo in žetvijo potrjuje 

že sam sv. Pavel, ki pravi: »Kdor varčno seje, bo tudi varčno žel, kdor pa obilno seje, bo tudi obilno 

žel« (2 Kor 9,6). Za kakšno letino pa gre? Prvi sad posejanega dobrega imamo sami v sebi in v 

naših vsakdanjih odnosih, tudi v najmanjših dejanjih dobrote. V Bogu ni izgubljeno nobeno, še tako 

majhno dejanje ljubezni in noben velikodušen trud. Kot se drevo pozna po sadovih, tako je 

življenje, ki je polno dobrih del, svetlo in prinaša Kristusov vonj v svet. Služenje Bogu, ki je 

osvobojeno greha, zori sadove posvečenja za zveličanje vseh.  

Papež Frančišek 

Skupno srečanje Župnijskega pastoralnega sveta, katehistinj in katehetov ter 
voditeljev vseh skupin bo v ponedeljek, 21. februarja ob 19. uri. Lepo vabljeni. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 20. februar 

7. nedelja med letom 

Jacinta in Frančišek Marto 

  800   † Avgust Čater 
  930   †† Angela (obl.) in Mirko Krumpačnik 
1100  Trem.: †† mama Marta in za duše v vicah 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 21. februar 
Peter Damiani,škof, c. uč. 

  800   Po namenu 
1800  † Danica Lesjak 

TOREK, 22. februar 
Sedež apostola Petra 

  800   Po namenu 
1800  †† Terezija in Franc Pušnik 

SREDA, 23. februar 
Polikarp, škof, mučenec 

  800  Po namenu 
1800  † Vida Žgajner 

ČETRTEK, 24. februar 
Matija, apostol 

  800  Po namenu 
1800  †† Anči Kamšak in Janko Štrukelj 

PETEK, 25. februar 
Terazij, patriarh 

  800   Po namenu 
1800  † Slavko Zgoznik (obl.) 

SOBOTA, 26. februar 

Aleksander (Branko), škof 

  800   † Ida Mavrič 
  800   Po namenu 
1800  † Josip Marodi in v dober namen 

NEDELJA, 27. februar 

8. nedelja med letom 

Gabrijel od žalostne MB 

  800   V zahvalo Mariji za varstvo in srečno vrnitev 
  930   †† iz družine Ocvirk 
1100  Trem.: †† Franc Vrečar in mama Marta 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
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