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POSTNA POSTAVA
Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti:
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek.
Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in 
se zdržimo mesnih jedi.
Strogi post veže vernike od izpolnjenega 18. leta do 
začetka 60. leta.
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 bližnjega.
Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjen-
ega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) 
na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, 
pogreb …), post in zdržek odpadeta!
 

Post in praznik
Post je lahko čas, ki je več kot odpoved; lahko je 
čas praznovanja.
Nekaterim stvarem se lahko odpovemo in praznu-
jemo zaradi drugih.
Posti se sojenja drugih; praznuj zaradi Kristusa, ki 
biva v njih.
Posti se temnih misli; praznuj zaradi božje ozdra-
vljajoče moči.
Posti se besed, ki onesna žu jejo; praznuj z beseda-
mi, ki dvigajo.
Posti se nezadovoljstva; praznuj s hvaležnostjo.
Posti se jeze; praznuj s po trpežljivostjo.
Posti se skrbi; praznuj zaradi božje previdnosti in 
skrbi zate.
Posti se pritoževanja; praznuj s čudenjem.
Posti se naglice in raztresenosti; praznuj z nepre-
trgano molitvijo.
Posti se praznega govorjenja; praznuj s tišino.
Posti se grenkobe; praznuj z odpuščanjem.
Posti se obupa; praznuj z upanjem.
Posti se skrbi zase, praznuj s sočutjem do drugih.
Posti se naveličanosti; praznuj z navdušenjem.

Pepelenje v času pandemije na pepelnično sredo

Ko duhovnik zmoli blagoslovno molitev nad pe-
pelom in ga molče pokropi z blagoslovljeno vodo, 
obrnjen k ljudem enkrat samkrat za vse izreče for-
mulo, kot je v Rimskem misalu: 

»Spreobrnite se in verujte evangeliju«, 
ali pa: 

»Pomni, človek, da si prah in 
da se v prah povrneš«.

Nato si duhovnik umije roke, nadene masko za za-
ščito nosu in ust, potem pa posuje s pepelom tiste, 
ki pristopijo, ali če je bolj primerno, sam pristopi k 
tistim, ki stojijo na svojih mestih. Duhovnik vzame 
pepel in ga molče posuje na glavo vsakega.

Maše v prihodnjem tednu
6. NEDELJA MED LETOM, 14.2.  
7.00: živi in + farani
9.00: + Alojz KANDUČ, starši KANDUČ in REBERŠEK
          + Štefanija ULAGA
10.30: + Marjana ŠKORJA

PONEDELJEK, 15.2., sv. Klavdij, redovnik
7.30: + Amalija in Alojz ZALOKAR
          + Terezija PILIH
          +Marija SVENŠEK 

TOREK, 16.2., sv. Onezim, škof
18.00: + Frančiška NOVAK in njeni starši
          + Jožef DEŽELAK

SREDA,  17.2., Pepelnica - pri maši pepeljenje
7.30: + Alojzij SLAPŠAK
18.00: + Janez KRIVEC

ČETRTEK, 18.2., sv. Frančišek Clet, duhovnik, mučenec
18.00: + Olga KRAJNC
           + Frančiška MLAKAR, obl.
             in vse + MLAKARJEVE

PETEK, 19.2., sv. Konrad iz Piacenze, spokornik
7.30: v zahvalo in priprošnjo
18.00:  + Branko ROMIH, osmina
           + Stanislav KRAJNC

SOBOTA, 20.2., sv. Sadot in drugi perzijski muč.
18.00: + Pavla KOVAČ in njeni sorodniki (Oplotnica)
           + mož Toni, starši RAZBORŠEK in KNEZ

1. POSTNA NEDELJA , 21.2. krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Anton GRGURIČ, Ferdinand, Rozalija
         ŽELEZNIK in sorodniki
          + Jože HROVAT, 30. dan
10.30: + Helena BELEJ in Ivan



DIAKON brat Klemen SLAPŠAK  nam spregovori

Laški rojak, minorit, brat Klemen Slapšak je 28. 
12. 2020, v najožjem krogu njegovih bližnjih, po 
polaganju rok nadškofa msgr. Stanislava Zoreta, 
v cerkvi sv. Petra v Ljubljani, prejel diakonsko 
posvečenje. Tega dogodka smo se močno razveseli-
li. Razlog veselja je v prvi vrsti Klemnov pogum, da 
po slovesnih zaobljubah, v začetku oktobra 2016, 
nadgradi zvestobo hoje za Kristusom v diakonski 
službi, na katero se je, od slovesnih zaobljub, prip-
ravlal s študijem. Ker ne vemo, kdaj bo mogoče, da 
se, v laškem občestvu, kot diakon predstavi, sem ga 
naprosil, da nas nagovori v obdobju, ko vstopamo 
v letošnji postni čas. V Laškem se že glasno veseli-
mo, da nas letos čaka slovesnost nove, pa tudi zlate 
maše. Poslal nam je naslednji zapis, ki bo objavljen 
v dveh številkah: 

Vsak ima svojo pot, k Bogu je toliko poti, kot ljudi.

Predstavitev ne bo klasična, kot ste jo vajeni, ampak 
bo predstavljena na poseben način, kot pot, ker pred-
stavitev ste že brali pri zaobljubah 2016 in lansko leto  
v Martinovi liliji 27. 12. 2020.
Potovanje ali bolje rečeno romanje skozi dneve naše-
ga življenja nas spominja na sanje nekega človeka, ki 
pravi takole:
Nocoj sem sanjal, da sem hodil po pesku in me je spre-
mljal Gospod. In v teh dolgih sanjah je bilo predsta-
vljeno vse moje življenje. Ozrl sem se nazaj in kakor 
v filmu videl vsak dan svojega življenja. Vidne so bile 
dvojne sledi v pesku: moje in Gospodove.
Tako sem šel naprej, prav do konca svojih dni. Ustavil 
sem se in gledal nazaj. Opazil sem, da so na nekaterih 
mestih vidni samo eni sledovi. Ta mesta so sovpadala 
z najtežjimi dnevi mojega življenja; z dnevi, ko sem 
prestal največ strahu, bolečine in trpljenja.   
Vprašal sem:
»Gospod, ti si rekel, da boš pri meni vse dni mojega 

življenja in jaz sem sprejel tako življenje s teboj. Am-
pak zakaj si me pustil samega prav v najhujših trenutkih 
mojega življenja?«
Gospod mi je odvrnil:
»Prijatelj, rad te imam in rekel sem ti, da bom s tabo vso 
pot in te niti za trenutek ne bom pustil. In res te nisem. 
Mesta, kjer so vidne samo ene sledi v pesku, so dnevi, 
ko sem te nosil na rokah.«
Naše življenje je podobno morju, ki je enkrat zelo mir-
no, mi smo veseli, čutimo Božjo prisotnost, spet drugič 
pa se nebo stemni, pridejo preizkušnje in skušnjave, pri-
dejo križi in skrbi-čas, ko nas dobri Bog nosi na rokah. 
Dnevi corona virusa nas vabijo, da si malo odpočijemo 
od vseh skrbi in križev. Jezus nam prihaja na proti in nas 
želi spodbuditi k  preprostosti, nesebičnosti in k zaupa-
nju v Božjo dobroto in previdnost. Poskrbimo torej, da 
vzamemo s seboj na potovanje najnujnejše; ni potrebno 
delati zalog. Prepustimo se Božji previdnosti, Bog sam 
najbolje ve, kaj potrebujemo in to še preden ga mi pro-
simo.
Ali smo se sposobni prepustiti? Apostoli so se prepu-
stili Jezusovemu klicu in odšli na pot z mislijo, da bo 
Oče postregel z gostoljubnostjo, s katero jih bodo bolj 
ali manj velikodušno sprejemali v krajih, ki jih bodo 
obiskali.
Današnji potrošniški svet nam ponuja veliko užitkov za 
telo. Vendar nismo samo telesna bitja, ampak tudi du-
hovna. Kakor so dnevi veselja, po večini, najprej oddih 
za telo, poskrbimo, v tem postnem času, za Življenje 
svoje duše. Vzemimo v tem času s seboj Gospoda in 
mu dovolimo, da se ob Njemu umiri srce, nato se še 
naprej trudimo, da bomo v vsakem trenutku življenja z 
velikim veseljem prinašali veselo oznanilo in nikar ne 
pozabimo: Bog nas nikoli ne pušča samih, še več, ko 
bodo spet prišle stiske in težave, nas bo vzel v naročje 
in nosil na svojih rokah. Želim Vam Blagoslovljen čas 
in zaupanja v Božjo previdnost.
Prosim Vas za molitve in se vidimo v začetku julija.

MIR IN DOBRO!

POSTNI ČAS - KRIŽEV POT

Križev pot ali Kristusovo trpljenje je ena izmed naj-
starejših pobožnosti nasploh. Je pot od obsodbe na Pi-
latovem dvorišču, do položitve v grob s 14 postajami. 
V novejšem času je lahko dodana še 15. postaja, ki 
je vstajenje Jezusa Kristusa. Križev pot nas približa 
območju neznanega, kjer se lahko v polnosti začne 
odkrivati naša vera.
Čas, v katerem živimo, ima veliko takšnih trenutkov, 
ki človeku dajejo lažno upanje, da je vse dobro. Ozri-
mo se v čas nazaj: Mojzes je napravil bronasto kačo 
in jo obesil na drog. Če je kača koga pičila in se je 
ozrl na bronasto kačo, je ostal živ (4 Mz 21,9). Pogled 
na tisto, kar povzroča smrt, in soočanje s tem, je od-
rešujoče za življenje. Najprej je težko pogledati tisto, 
kar nas razžalosti in nam povzroča žalost, vendar ko 
zmoremo pogledati, je lepše in boljše.
V evangeliju je pisano: »In spet drugo pismo pravi: 
Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli« (Jn 19,37). Jezus 
nas vabi in si želi našega pogleda. Naša vera je včasih 
tako slabotna, da lahko pozabimo na Jezusa, ki je bil 
povzdignjen na križ. Lahko gremo še dlje, da ga za-
nikamo ali mu celo nasprotujemo. Kaj je »resnica«? 
Je glas, ki nas lahko razjeda, kadar ne gledamo na vse 
okoli sebe v luči vere.
Križev pot, ki se je skozi Sveto pismo in izročila vtisnil 
v nas, je naše življenje. Vendar pot ni za najmočnejše ali 
najšibkejše, ampak je pot, ki poživlja in daje smisel življe-
nju vsakomur tam, kjer je, in takšnemu, kakršen je.
Različne postaje nas vodijo v različno obdobje naše-
ga življenja. Kakšno vero so imeli naši predniki, da 
so jo ohranili vse do današnjega dne? Kajti brez vere 
bi ne bilo tega. Toliko stoletij, križev pot je še vedno 
tako živ. Največ zaslug za to ima Marija, ki je prva 
prehodila križev pot, skupaj z Jezusom. Torej imamo 
pričevanje z vsakdanjim življenjem. V molku in v 
srčni bolečini, naslonjena na Jezusa, ki vse povrne z 
vstajenjem v večni slavi.         (brat Klemen Slapšak)


