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POSTNI ČAS IN POSTNA POSTAVA

Pôstni čàs (tudi véliki pôst) je v krščanstvu obdobje prip-
rave na največji krščanski praznik - veliko noč.
V katoliškem koledarju postni čas traja od pepelnice do 
velike noči. Po pravoslavnem koledarju se postni čas začne 
že na ponedeljek.

Postni čas se imenuje po postu, ki je zunanje znamenje 
spokornosti - želje po spreobrnjenju in poboljšanju. Načine 
postenja določa postna postava.

V Rimskokatoliški Cerkvi velja naslednja postna postava:

Pepelnična sreda in veliki petek sta dneva strogega posta. 
Na ta dva dneva se verniki le enkrat na dan najedo do site-
ga (post) in se zdržijo vseh mesnih jedi (zdržek). Vsi verniki, 
ki so dopolnili osemnajsto leto in še niso stari šestdeset 
let, so se dolžni postiti (razen v izjemnih primerih, npr.: 
bolezen).

Vse ostale petke v postnem času velja samo zdržek od 
mesnih jedi. 
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj 
postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s 
kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližn-
jega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 
14. leta.

Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakš-
na slovesnost v družini, post in zdržek odpadeta.

Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, 
ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.

Cerkev vernikom priporoča, da postu dodajo še katero od 
spodaj naštetih stvari:

“Spreobrnite se 
in 

verujte evangeliju!”

- molitev - npr. udeležba pri sv. maši; osebna ali družinska 
molitev; obisk cerkve ali kapele; branje Svetega pisma; mo-
litev križevega pota ipd.

- post - poleg zdržka mesa so še druge možnosti. Zdržek od 
sladkarij in poobedkov, zdržek od kave ali kajenja, zdržek 
od televizije, računalnika. Namesto tega več časa posvetimo 
stikom z bližnjimi, omejitev v hrani in pijači, z namenom, da 
prihranjeno namenimo revnim, ipd.
pomoč drugim - posebna skrb za koga v bližini, ki je ostarel, 
bolan, osamljen, reven ipd.
Postni čas je čas pokore. V tem obdobju za nas verne velja 
spodbuda k poglobljeni molitvi in ljubezni do bližnjega; k 
zatajevanju samega sebe.

Povabim vas, da postni čas vzamete kot izziv za rast v veri in 
se spreobrnete k Jezusu. Pri zasledovanju osebne spreobrni-
tve nam lahko pomaga konkreten telesni post, ki ga občuti-
mo, miloščina in dela ljubezni do bližnjega. Če bo post “ta 
prav’ “, bo tudi Velika noč doživeta. Zato vzemi pogumno 
svoj križ življenja in hodi za Jezusom.

LATINSKI PREGOVOR
Ingenium mala saepe movent. -- 

“Težave pogosto spodbudijo iznajdljivost.”



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
27.02. - Strensko
06.03. - Sevce

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
27.02. - Lože (spodnje)
06.03. - Lože (zgornje)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 21.02. - 1. postna nedelja
08:30 za + Milico in Albina CVEKA

za + Franca in Frančiško PINTER (11. obl.)
PONEDELJEK, 22.02. - Sedež apostola Petra
TOREK, 23.02. - sv. Polikarp, škof in mučenec

08:00 za zdravje

SREDA, 24.02. - sv. Matija, apostol
ČETRTEK, 25.02. - sv. Alojzij in kalist, mučenec

17:00 za + Filipa JURKOŠKA in zdravje v družini

PETEK, 26.02. -  sv. Aleksander, škof
SOBOTA, 27.02. - sv. Gabrijel Žalostne M. B., redovnik

08:00 za + DIACIJEVE, AJDNIKOVE in SIMERLOVE
za + Silvestra SENICA in družino HRIBAR

NEDELJA, 28.02. - 2. postna nedelja
08:30 za + Jožeta KLEPEJA

za + Jožefa SLUGA  (13. obl.)
PONEDELJEK, 01.03. - sv. Albin, škof
TOREK, 02.03. - sv. Neža, Praška, devica

08:00 za + STOPARJEVE in sorodnike

SREDA, 03.03. - sv. Kunigunda, cesarica
08:00 v čast sv. Jožefu

ČETRTEK, 04.03. - sv. Kazimir, kralj
17:00 za + Marto ZUPANČIČ, Roberta in Ivanko BAJUK 

PETEK, 05.03. - + sv. Hadrijan, mučenec
SOBOTA, 06.03. - sv. Fridolin (Miroslav), opat

08:00 za + Ladislava STOPINŠKA

NEDELJA, 07.03. - 3. postna nedelja
08:30 za žive in rajne

za + Emo NOVAK

NEDELJA, 21.02. - 1. postna nedelja
10:30 za + Karlino (obl.) in Jakoba KAJTNA 

za + Milana OŽKA (obl.)
PONEDELJEK, 22.02. - Sedež apostola Petra
TOREK, 23.02. - sv. Polikarp, škof in mučenec
SREDA, 24.02. - sv. Matija, apostol
ČETRTEK, 25.02. - sv. Alojzij in kalist, mučenec
PETEK, 26.02. -  sv. Aleksander, škof

16:30 za + Ivana GUČKA

SOBOTA, 27.02. - sv. Gabrijel Žalostne M. B., redovnik
09:00 za + Ivanko ŠTUCIN

NEDELJA, 28.02. - 2. postna nedelja
10:30 za + Henrika ZUPANCA (obl.) in Francija POZARŠKA

za + Jožefa ŽVEPLANA (obl.)
PONEDELJEK, 01.03. - sv. Albin, škof
TOREK, 02.03. - sv. Neža, Praška, devica
SREDA, 03.03. - sv. Kunigunda, cesarica
ČETRTEK, 04.03. - sv. Kazimir, kralj
PETEK, 05.03. - + sv. Hadrijan, mučenec

16:30 za + Ivana JELENCA

SOBOTA, 06.03. - sv. Fridolin (Miroslav), opat
09:00 za + Frančiško KRAŠOVEC

NEDELJA, 07.03. - 3. postna nedelja
10:30 za + Cirila in Jožico SKALIČ

NEDELJA, 21.02. - 1. postna nedelja

08:30

10:30

JEDERT: za + Friderika RAMŠAKA
               za zdravje
REČICA: za žive in rajne

PONEDELJEK, 22.02. - Sedež apostola Petra
TOREK, 23.02. - sv. Polikarp, škof in mučenec
SREDA, 24.02. - sv. Matija, apostol
ČETRTEK, 25.02. - sv. Alojzij in kalist, mučenec

18:00 JEDERT: za + Matildo KAČIČ, sestre, brate in starše 
             KNEZ

PETEK, 26.02. -  sv. Aleksander, škof
SOBOTA, 27.02. - sv. Gabrijel Žalostne M. B., redovnik

10:00 JEDERT: za + Ano SELIČ (21. obl.)
NEDELJA, 28.02. - 2. postna nedelja

08:30
10:30

JEDERT: za + Marka in Tomaža GREŠAKA
REČICA: po namenu

PONEDELJEK, 01.03. - sv. Albin, škof
TOREK, 02.03. - sv. Neža, Praška, devica
SREDA, 03.03. - sv. Kunigunda, cesarica
ČETRTEK, 04.03. - sv. Kazimir, kralj
PETEK, 05.03. - + sv. Hadrijan, mučenec

18:00 JEDERT: za + Ireno DACAR 
SOBOTA, 06.03. - sv. Fridolin (Miroslav), opat

10:00 REČICA: za + Frančiško KOŠIČ

NEDELJA, 07.03. - 3. postna nedelja

08:30
10:30

JEDERT: za + starše in sorodnike ZORKO 
REČICA: za + Jožefa TOPLIŠKA (1. obl.)


