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1. postna nedelja  

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 4,1-11)  
Tisti čas je Duh odvêdel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil 
štirideset dni in štirideset noči, je postal napósled lačen. In pristopil je skušnjavec in 
mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovóril: 
»Pisano je: ›Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja 
iz Božjih ust.‹« Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja 
ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: ›Svojim angelom bo 
zate zapovedoval‹ in: ›Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.‹« 
Jezus mu je odgovóril: »Pisano je tudi: ›Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹« Spet 
ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je 
vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: »Vse to ti 
bom dal, če padeš predme in me moliš.« Tedaj mu je Jezus 
rekel: »Pobêri se, satan, kajti pisano je: ›Gospoda, svojega 
Boga, môli in njemu samemu služi!‹« Tedaj ga je hudič 
pústil, in glej, angeli so pristopíli in mu stregli. 

Postno asketsko potovanje in podobno tudi sinodalno imata oba za cilj spremenitev, 
osebno in cerkveno. Spremenitev, ki v obeh primerih najde svoj zgled v Jezusovi 
spremenitvi in se zgodi v milosti njegove velikonočne skrivnosti. Da bi se ta 
spremenitev mogla letos zgoditi v nas, bi rad predlagal dve »stezi«, po katerih 
moramo hoditi, da bi se vzpenjali skupaj z Jezusom in z njim dosegli cilj. 
Prva se nanaša na ukaz, ki ga Bog Oče naslovi na učence na Taboru, ko zrejo 
spremenjenega Jezusa. Glas iz oblaka reče: »Poslušajte ga!« (Mt 17,5). Prvo 
pojasnilo je torej zelo jasno: poslušati Jezusa. Post je čas milosti v tolikšni meri, 
kolikor prisluhnemo Njemu, ki nam govori. In kako nam govori? Predvsem v Božji 
Besedi, ki naj jo Cerkev ponuja v bogoslužju. Ne pustimo, da bi padala v prazno. Če 
že ne moremo vedno sodelovati pri maši, pa dan za dnem preberimo svetopisemska 
berila, tudi s pomočjo interneta. Poleg Svetega pisma nam Gospod govori v bratih, 
predvsem v obrazih in zgodbah tistih, ki potrebujejo pomoč. Rad pa bi dodal še en 
vidik, ki je v sinodalnem procesu zelo pomemben: poslušanje Kristusa poteka tudi 
skozi poslušanje bratov in sester v Cerkvi. Gre za vzajemno poslušanje, ki je v 
nekaterih fazah glavni cilj, ki pa vendarle vedno ostane nepogrešljivo v metodi in v 
slogu sinodalne Cerkve. 

Iz poslanice svetega očeta Frančiška za post 2023 

Na prvo sredo v marcu, 1. 3. 2023, bo srečanje za 
bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce.  
Ob 17.30 molitev rožnega venca, ob 18. uri sv. maša, ki jo 
bo vodil celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž.  
Pred sklepom maše blagoslov z relikvijami sv. Leopolda 
Mandića, zavetnika bolnikov z rakom.  
Od 17. uri priložnost za spoved.  

Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo 
priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 26. februar 

1. postna nedelja 

Aleksander, škof 

  800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930   †† Vida Ojsteršek (obl.) in Dragica Tomplak 
1800  † Boris Stropnik (gr. 19) 
1100   Tremerje:  † Mojmir Čerenak (30. dan) 

PONEDELJEK, 27. februar 
Gabrijel ŽMB, redovnik 

  800  †† Franc Koren in sorodniki 
  800  † Boris Stropnik (gr. 20) 
1800 † Franc Stepišnik 

TOREK, 28. februar 
Roman, opat 

  800  †† Anči Kamšak (obl.) in Janko Štrukelj 
  800  † Boris Stropnik (gr. 21) 
1800 † Martin Kumer  

SREDA, 1. marec 
Albin, škof 

  800  Po namenu 
  800  † Boris Stropnik (gr. 22)  
1800 †† Alojz in Štefanija Bračič 

ČETRTEK, 2. marec 
Neža Praška, klarisa, opat. 

  800  † Boris Stropnik (gr. 23) 
1800  Za blagoslov družine Božič  

PETEK, 3. marec 
+ Kunigunda, kraljica 

- prvi petek 

  800  V čast Božjemu usmiljenju 
  800  † Boris Stropnik (gr. 24) 
1800 †† Berger - Krajnc 

SOBOTA, 4. marec 
Kazimir, poljski kraljevič 

  800 † Boris Stropnik (gr. 25) 
1800  † Franc Stepišnik (30. dan) 

NEDELJA, 5. marec 

2. postna nedelja 

Hadrijan, mučenec 

  800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930   Po namenu 
1800  † Boris Stropnik (gr. 26) 
1100   Tremerje:  † Hinko Zupanc (obl.) 
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