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Maše v prihodnjem tednu
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

PONEDELJEK, 22.2., Sedež apostola Petra
7.30: priprošnja za zdravje brata 
         + Frančiška ZALOKAR
TOREK, 23.2., sv. Polikarp, škof, mučenec
18.00: + Franja BENEDEK, obl.
             + Štefan KRIVEC
               +Anica OJSTERŠEK, osm.

SREDA, 24.2., sv. Matija, apostol
7.30: + Alojzij SLAPŠAK
          v zahvalo in priprošnjo

ČETRTEK, 25.2., sv. Valburga, opatinja
18.00: + Angela DEGEN, 1 obl. in mož Marjan
           +  Martin ŠKORJA, osm.
            priprošnja za zdravje

PETEK, 26.2., sv. Aleksander, škof
7.30: + Robert BAJUK
18.00: + Stanislav KLINAR 
            + Marija KNEZ

SOBOTA, 27.2., sv. Gabrijel ŽMB, red., kvatre
18.00: + Štefanija DORNIK zadušnica
            za zdravje

2. POSTNA NEDELJA, 28.2.
7.00:  živi in + farani
9.00: + Marija, obl., Franc GOTAR, Karli KLEZIN in   
          Štefka LEBIČ
           + Marija MAČEK
10.30: +  Marija, obl., in mož Franc PUH

1. postaja
Pilat obsodi Jezusa na smrt

Pilat jim je znova odgovoril: »Kaj torej hočete, da 
storim z njim, ki ga imenujete judovski kralj?« In oni 
so spet zavpili: »Križaj ga!« Pilat jim je rekel: »Kaj 
je vendar hudega storil?« Oni pa so še bolj zavpili: 
»Križaj ga!« Pilat je hotel množici ustreči in jim je 
izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga izročil, da 
bi bil križan (Mr 15, 12-15).
Jezus, še nedolgo nazaj so te hvalili, se te dotikali,  se 
navduševali nad čudeži, ki si jih storil. Obljubljali so 
ti zvestobo in prijateljstvo, sedaj pa so te ti isti ljudje 
obsodili. Državni in verski voditelji, ljudje, ki so po-
slušali tvoje oznanjevanje. Od Pilata zahtevajo, da te 
križa. Ta te skuša rešiti, a ga prisilijo, da te obsodi.
Lahko razumem? Lahko, saj je tudi današnji svet 
poln hinavščine in nezanesljivih ljudi, ki se obrača-
jo po vetru, se čredinsko obnašajo in ne razmišljajo 
s svojo glavo, še manj s srcem. Marsikdo ve, kako 
boleče je, ko ti naprtijo težo krivde, čeprav nisi zares 
kriv. Kako ubog je otrok, ki ga sošolci obsodijo po 
krivici, kako boli, ko te izdajo domači ali najboljši 
prijatelji in se tudi nanje ne moreš popolnoma zane-
sti. Pretresljivo je doživeti samoto in nasprotovanje 
ljudi, ki so se hinavsko obrnili proti tebi.
Toliko hudega se dogaja, a Jezus, ti razumeš. Ti si to 
doživel, sprejel in dovolil si, da se zgodi. Na lastni 
koži si doživel krivico in obsodbo, izkusil hinavšči-
no. Vabiš,  da se ob obsodbah obračamo k Tebi. Ti 
edini razumeš v polnosti, ti edini s svojo ljubeznijo 
odrešuješ našo ranjenost in bolečino. 
Jezus, tolažiš in vznemirjaš hkrati, ko vzbujaš vpra-
šanja o tem, kdo sem, kakšno je moje obnašanje in 
moja notranja drža? Koga obsojam, koga krivim, 
koga izdajam? Sem del množice, ki vpije in se upira 
resnici, ne da bi razmišljal, kaj zares želi in zahteva? 
Sem na zunaj kristjan, sicer pa poln sodb, ogovarjanj, 
obsojanj?                                                              (JK)

Spreobrnite se in 
vérujte evangeliju!



Laški rojak, diakon, brat Klemen Slapšak nam je 
namenil homilijo prve postne nedelje. Služba diakona 
vključuje tudi razlaganje Božje besede pri sv. mašah.

Božja Beseda prve postne nedelje nas na poseben na-
čin uvede v postni čas. Bog ki z Besedo vse ustvarja in 
ohranjuje, daje vsem nam, da bi spoznali ravno Njega, 
po ustvarjenih bitjih. Tako lahko pričujemo, da razode-
va samega sebe, kjer nas vabi v milost in pravičnost. 
Naši grehi niso ovira za Boga, ampak ravno obratno. 
Kako lahko Bog uporabi naš greh? Poglejmo, kako je 
bilo z grehom naših prastaršev. Razodetje Boga ni bilo 
prekinjeno, ampak je Bog po njihovem padcu v njih z 
obljubo odrešenja prebudil upanje na zveličanje. Bog, 
ki po našem grehu prebudi upanje? Lahko se ozremo 
vase in pogledamo na svoje vsakdanje življenje. Koli-
ko smo pripravljeni storiti, da bi drugim vlivali vese-
lega upanja? Ali sem toliko ponižen, da bom segel v 
roke sosedu, bratu, sestri, prijateljem... Vera se ne spre-
minja. Spreminja se naš pogled, ki more in mora gra-
diti mostove zaveze, kot mavrica, ki povezuje oblake z 
zemljo v raznih barvah. Torej želim biti sprememba v 
tem okolju, kjer sem prav sedaj. Noe ni čakal, začel je 
z delom in ni odnehal. Zaveze si ni lastil, ampak jo je 
Bog sklenil, z vsemi njegovimi sinovi in vsem potom-
stvom. Kako ravnam v trenutkih življenja, ko si nekaj 
“zaslužim“? Noe je zgled ponižnosti, ki spodbudi sle-
hernega, da začne gledati na sočloveka, kot na Človeka 
in Prijatelja z veliko začetnico, v pravem pomenu, brez 
preračunljivosti. Prihod Gospoda je za nas največ, kar 
lahko doživimo v svojem srcu. Vendar uporabljajmo 
Gospodovi stezi, ki sta dobrota in zvestoba, ki nam ju 
konkretno predstavi Gospod, brez velikih razlag. Kje 
lahko doživljamo dobroto in zvestobo? Doživljamo ju 
vsak trenutek v življenju. Kadar gledam zgolj in samo 
nase, sta še vedno prisotni, vendar ju ne občutim. Vase 
zagledan človek ne občuti nobene dobrote. Ali sem 
hvaležen za vse, kar sem doživel do sedaj? Prava pot 
ni tista, ki je na zunaj lahka, prava pot je tista, ki člo-

veka dela človeškega. Vstopamo v Novo Zavezo, kjer 
se začne odkrivati Jezus Kristus. Jezus je torej človeški, 
ker ni le pasiven izpolnjevalec zaveze. Pravični Jezus, 
ki želi vse pripeljati k Bogu. Tudi tiste nepokorne, ki jih 
je Bog potrpežljivo čakal v času Noeta, ko je gradil lad-
jo. Jezus postane voda, ki pronica v vsak del naše duše, 
na način, da opustoši vse, kar jo otežuje. Jezus je vrelec 
žive vode. Potop pomeni, umiranje našega napuha in 
vseh navezanosti, ki ne skrbijo za to, da bi bili srečni. 
Vsak padec ni smrt našega življenja, ampak nova mo-
žnost za Življenje v upanju na zveličanje. Bojujmo se za 
čisto vest, ker bomo lažje živeli, čeprav bodo ljudje na 
našem telesu videli madeže.  

Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, 
ki prihaja iz Božjih ust. Kako lahko razberemo v Življe-
nju, kaj prihaja iz nas. Ali smo samo zemeljski ali smo, 
kaj Božji? Za hitri test bom uporabil besede starejšega 
patra. Kadar zabijaš žičnik (cvek)  in se nepričakovano 
udariš po prstu. Kaj so tvoje prve besede, ki si jih izrekel 
tisti trenutek? Ali so neprimerne kletvice, psovke, težke 
besede, plod zemeljske navezanosti, ali rečemo: o Bog 
se me usmili, ki kažejo na to, da smo vsaj malo Bož-
ji? Velikokrat živimo samo od kruha in pozabljamo na 
Boga. Bog nas ne rabi, ampak mi rabimo zglede in be-
sede iz Božjih ust, ki nam vlivajo milost in pravičnost.

Sveti Duh je tisti, ki nas vodi. Notranji glas, ki pripelje 
človeka v puščavo. Puščava sama po sebi, zelo pusta, 
a hkrati zelo zgovorna. Zgovorna v smislu naših misli, 
ki tavajo sem in tja. Jezus pokaže, kaj pomeni zaupati. 
Kakšno je naše zaupanje, kadar se znajdemo v pušča-
vi odnosov? Ali začnemo obsojati? Ali so vedno vse 
drugi krivi...? Vabim Vas, da si, v tem svetem postnem 
času, prikličemo v spomin besede: »čas se je dopolnil« 
in »Božje kraljestvo se je približalo.« To kraljestvo ni 
v naši preteklosti, ne v sedanjosti in ne v prihodnosti. 
Božje kraljestvo je v nas, tukaj in sedaj, v meni in tebi. 
Vabim Vas dragi brat in draga sestra, delajmo dobro, do-
kler je še čas.

 Zelo na mestu je in iz srca vam priporočam tudi 
MOLITEV ZA NOVOMAŠNIKA:

Nebeški Oče, pri zadnji večerji je tvoj Sin apostolom 
zaupal službo duhovništva. Vedno znova jim pridru-
žuješ novih delavcev v svojem vinogradu. Tako tudi 
letos naklanjaš Cerkvi na Slovenskem novih delivcev 
svetih skrivnosti. S svojim ljubeznivim pogledom si 
se ozrl na našo župnijo, ko je tudi novomašnik, pater 
Klemen v globini svojega srca začutil Tvoje povabilo, 
naj postane Gospodov Duhovnik.
Jezus, dobri pastir, prosimo te zanj in za vse letošnje 
novomašnike; ohrani jih v zavetju svojega Srca, da 
jim nihče ne bo mogel škodovati. Posvečuj jih, da 
bodo verovali, kar bodo brali; učili, kar bodo vero-
vali; živeli, kar bodo učili. Ohrani njihova srca čista 
in sveta. Naj rastejo v ljubezni do Tebe in Ti ostanejo 
vedno zvesti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen

V imenu župnije se diakonu bratu Klemnu lepo za-
hvalim za sodelovanje v župnijskem listu. Še posebej 
je na mestu naša molitev za letošnje novomašnike in 
vse duhovnike. Pa tudi za nove duhovne in redovne 
poklice. Ostajamo povezani v molitvi.              RM

-----------------------------------------------

Kdo si, ki ljubiš do krvi?

Postni čas, ki smo ga začeli s pepelnično sredo, 
je za nas kristjane obdobje priprave na Veliko 
noč. Z molitvijo in premišljevanjem Kristuso-
vega trpljenja se pripravljamo na praznik Nje-
gove velikonočne zmage življenja nad smrtjo. 
Naj nas premišljevanje križevega pota vodi k 
poglobitvi osebne povezanosti z Gospodom in k 
odpiranju srca njegovi odrešujoči ljubezni. Le 
tako bo mogel odrešiti tudi naš osebni križev 
pot.  
Ustavimo se pri prvi postaji križevega pota. ---->


