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19. februar 2023 – 8 

7. nedelja med letom  

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,38-48) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Oko za oko in 
zob za zob.‹ Jaz pa vam pravim: Ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po 
desnem licu, mu nastavi še levo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, 
mu pusti še plašč. In če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Če te kdo prosi, 
mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta. 
Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.‹ 
Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da 
boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja 
nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite 
tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestninarji? In 
če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? 
Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« 

Postni čas 2023 - Na pepelnično sredo bomo začeli štiridesetdnevni postni čas. 
Sklenili ga bomo z večerno mašo velikega četrtka, ko nastopi velikonočno tridnevje. 

Na pepelnico se po cerkvah opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo 
simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja 
razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. 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.  

Postni čas je spokorni čas in priprava na veliko noč. Kristjani v tem času več 
premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o 
njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo.  

40 dni brez alkohola v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, 
nesreč in bolezni. 

Strogi post – ko se samo enkrat v dnevu do sitega najemo – je na pepelnico in veliki 
petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta 
ni 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. 
Dobra dela, post, miloščina in molitev nas usmerjena k osebnemu spreobrnjenju. 

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

Naslednjo (1. postno) nedeljo, 26. februarja 2023 bo župnijski 
križev pot. Zbrali se bomo na parkirišču pred samostanom ob 16. 
uri. Z molitvijo in   premišljevanjem  od postaje do postaje se bomo podali na 
Miklavški hrib. V kolikor bo slabo vreme, bo križev pot v cerkvi.   

V okviru 3D večerov, ki so namenjeni druženju, pogovorom in duhovnosti za mlade, 
bo februarsko srečanje v petek, 24. 2. 2023 ob 19:30 uri v prostorih 
Salezijanskega mladinskega centra Celje. Gost bo Skupina Dominik, ki izvaja 
sodobno krščansko glasbo. Mladi, lepo vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. februar 

7. nedelja med letom 

Konrad iz Piacenze, red. 

  800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930   † Tone Šporin (obl.) 
1800  † Boris Stropnik (gr. 12) 
1100   Tremerje:  † Franc Vrečar (obl.) 

PONEDELJEK, 20. februar 
Jacinta in Frančišek Marto 

  800 † Boris Stropnik (gr. 13) 
1800 † Ivan Pirnat 

TOREK, 21. februar 
Peter Damiani, škof, c.u.  

  800  † Boris Stropnik (gr. 14) 
1800 Po namenu Jakopič in Hebar 
1800 † Nada Jerome (8. dan)  

SREDA, 22. februar 
++ Pepelnica 

  800  † Boris Stropnik (gr. 15) 
1800  † Marija Krajnc (30. dan) 

ČETRTEK, 23. februar 
Polikarp, škof, mučenec 

  800  † Boris Stropnik (gr. 16) 
1800 Za zdravje 
1800  †† Čufer  

PETEK, 24. februar 
+ Matija, apostol 

  800  † Boris Stropnik (gr. 17) 
1800  Za Luka 

SOBOTA, 25. februar 
Valburga, opatinja 

  800 † Boris Stropnik (gr. 18) 
1800  † Karel Gorišek 

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) 
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