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4. POSTNA NEDELJA, 22.3.
živi in + farani
Bogu in Materi Božji v zahvalo za uslišano  prošnjo
+ Leopold GRACER, 10. obl., Marija, Jože  OJSTERŠEK

 (Marija Gradec)

+  VODIŠKOVI, DERNAČEVI in BEZGOVŠKOVI
PONEDELJEK, 23.3., sv. Alfonz Turibij iz Mongroveja, šk of
 + Anika VODIŠEK in iz družine FRECE
+Majda HRASTNIK in Ivan 
+ Gašper SMRKOLJ
TOREK, 24.3., sv. Katarina Švedska, redovnica
+ starša Jožefa in Karel RUŠNIK, obl.
 po namenu in priprošnja nadangelu Rafaelu za dober 
izid operacije
+ Matija JAKOPIČ
SREDA, 25.3., GOSPODOVO OZNANJENJE
na čast Sv. Duhu za modro in razumno srce 
v zahvalo za zdravje
+ Cilka in Antonija LUBEJ
ČETRTEK, 26.3., sv. Kastul, mučenec
+ Angela, 10. obl., dva Karla in Terezija KOLŠEK
+ Peter NOVAK
PETEK, 27.3., +  sv. Gelazij, škof
+ Jože TUŠEK 
+ starši Marija, Jože, brat Jože TUŠEK, Helena in 
Lojze HVALIČ
+ Avgust MOTOH
SOBOTA, 28.3.,  sv. Proterij, škof 
 + Marija BELEJ, starši, bratje GRAČNER, družina, 
 Terezija, Štefan in Rozalija BELEJ      
 + Matija, 1. obl., in brat Anton PETEK
 5. POSTNA NEDELJA, 29. 3., tiha nedelja
živi in + farani
+ Jožica in Rozalija ULAGA
+ Štefka VERBOVŠEK, 21. obl., Franc , 25. obl., in 
starši KAČIČ
+ Franc JUVAN, 8. obl.

Zahvala za krašenje v marcu vasema Kuretno in 
Strmca V aprilu čisti in krasi Rečica.

ČAS ZA POGOVOR
Pogosto pravimo, da za druženje nimamo časa. Ko 
pa si že vzamemo čas za bližnje in se podružimo, je 
pogosto naš zvesti spremljevalec telefon.
Nenadoma pa se zgodi nekaj, kot se nam je zgodilo v 
letošnem postnem času, ko se vse ustavi in takrat nas-
tane drugačno pojmovanje časa. Kolikšne razsežnosti 
imajo ure in dnevi, ko nam je svetovano ali celu uka-
zano, da mormo biti doma ali celo v osamitvi. 
V tem postnem času nam je virus določil in odmeril 
čas v povsem drugi perspektivi. Odkrijemo, da nam 
še več manjka, kot le čas za pravi pogovor. 
Če bi bile razmere drugačne, bi bilo tako prepro-
sto povabilo prijatelja  na kavo ali čaj. S klepetom 
in svojo družbo bi mu skušali polepšati dan in med 
pogovorom pustili telefon ob strani. Da bi po prijet-
nem druženju ne ostal le vonj po dobri kavi, ampak 
tudi po dobrem pogovoru.... Pa je vse drugače. Še bolj 
spokorniško, težje in ponotranjeno, zavito v samoto 
in osamo. Lahko pa kljub temu dosti globlje, ko vz-
postavljamo inbrusimo odnose z najbližjimi, s tistimi, 
ki si delimo stanovnje ali pa še težje, ker smo pahnjeni 
v osamo. Skratka postni čas, ki si ga bomo zapomnili 
in verjamem, da bo tudi prinesel obilico blagoslova. 
Še posebej imam v mislih vas, ki bivate v raznih 
ustanovah in so vam onemogočeni stiki z domačimi. 
Varjamem, da je ta križ, darovan Gospodu, še posebej 
dragocen.
Prav tako tisti, ki nimate nobenega sostanovalca in 
močno pogrešate odnose. Naj vam bodo v spodbudo 
mnogi svetniki, ki so v svojem življenju bili prisilno 
zaprti na večletne zaporne celice - samice.
Še težje pa je padel  na vernike “post od maše”... 
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Naloga četrtega postnega tedna: 
vzemimo si čas za pogovor z bližnjimi.

Jaz sem luč sveta, govori 
Gospod. Kdor hodi z a 

menoj, bo imel luč življenja. 
(Jn 8,12)



Ko te skušnjava skuša…

Starševstvo je ena najlepših nalog, ki ti jih lahko 
podari Vsemogočni, hkrati pa je z vso svojo lepoto, 
tudi ena najtežjih. Od trenutka rojstva otroka dalje, 
ko te prevzema adrenalin, lahkotnost, čudenje, do 
joka, skrbi in kdaj žalosti, je dolga pot, in zajema 
čas od ‘plenic do zmenkov’. 
Če podrobno spremljaš razvoj svojih otrok, ti 
postane kaj kmalu jasno, da je prva separacija, 
nekakšna mini faza pubertete – takrat poskusijo 
vse, in kličejo po tem, da jim starši postavimo mejo. 
Kaj vse poskusijo: v usta tiščijo vse, kar najdejo na 
tleh, na mizi, kot najstniki pa dajejo v usta vse, kar 
je nedovoljeno (alkohol, droge, cigarete...); faza 
negacije je ves čas prisotna, kar pomeni, da mi 
rečemo ja, oni vztrajajo z NE, močno preizkušajo 
našo potrpežljivost in kričijo po mejah. V puberteti 
se potencira njihovo hrepenenje po občutku svo-
bode in neodvisnosti, hkrati pa se v svoji notranjo-
sti bojijo odgovornosti, in ravno zaradi te notranje 
razdvojenosti je večji tudi njihov upor. 
Znotraj družinskega sistema smo tako vsi družinski 
člani postavljeni pred preizkušnje – kot je ‘hudi’ 
preizkušal Jezusa, tako preizkuša tudi nas starše in 
naše otroke, zato je pomembna vrednota, ki jo svo-
jim otrokom lahko daš, POT VERE. Pot vere, kjer 
lahko kot starš prepustiš svoje notranje strahove 
Gospodu, hkrati pa naučiš otroka, da se je skušnjavi 
moč upreti, če trdno veruješ, da je Gospod tisti, 
ki ima zate začrtano tvojo pot. Ni tako enostavno 
kot se sliši – otroci se učijo na napakah in zmotah, 
vendar jim moč vere v Gospoda daje možnost, da 
so jim napake odpuščene. Da ne bo pomote, tudi 
starši nismo nezmotljivi – sploh takrat, ko domov 
prihajamo razvrani, s polno glavo ‘odnosov’, ki 
so se zgodili čez dan, in pričakujemo, enako kot 
otroci, da bomo doma, v varnem zavetju, sprejeti v 
vsej svoji polnosti, takšni kot smo, brez preobleke, 

ki si jo v nekih situacijah nadenemo. Ja, in takrat 
prizadenemo, najbližjega, tistega, ki nas pričakujoče 
čaka, da z nami podeli ‘svojo polno glavo’ in da je 
sprejet na isti način, kot želimo biti sprejeti mi…. 
In potem boli… In tako moramo vsi začeti znova, 
s pogledom vase in zazrtostjo v Gospoda, s prist-
nim stikom s seboj in svojimi, na pot odnosa znotraj 
družine in z Njim.
Danes vem, da je z Njegovo (po)močjo mogoče vse 
– On je tisti, ki vodi naše poti, če mu prepustimo 
svoje breme in breme naših bližnjih, in če mu dovo-
limo, da se zgodi, ne moja, ampak Njegova volja.

 (PT)
Šestošolci pri verouku razmišljajo:  »Kaj mi post pomeni?«

» Post mi pomeni, da se odpovem nečemu, kar imam 
rada in se tega držim (40 dni).« Frida

»Post mi pomeni to, da se pripravljamo na Gospodovo 
vstajenje. V postnem času se odpovemo nečemu, kar 
imamo radi, ali pa se odločimo, da bomo delali nekaj, 
kar drugače ne počnemo, ali pa ne počnemo radi (npr. 
zalivamo rože). V postnem času se spominjamo, kako 
je Jezus za nas trpel in za nas tudi umrl, potem pa tretji 
dan vstal od mrtvih.« N.S.

»Postni čas mi pomen to, da se nečemu odpovemo, npr. 
sladkarijam, telefonu,..« A.S.

»Postni čas je odpoved nečemu, kar radi pijemo ali 
jemo; recimo čokoladi, gledanju TV, telefonu.«

»Postni čas je odpoved stvarem ki jih radi jemo, pijemo 
ali delamo, katere niso najboljše (alkohol, čokolada, 
TV). Odpovemo se jim zaradi in za Jezusa.«

»Zame post 40 dni pomeni poizkušati biti brez določenih 
stvari, ki se jim ne moremo zelo lahko upreti. Prizade-
vamo se držati tega, kar zaobljubimo Bogu.«

»Post je nekaj, za kar se zaobljubim in do Velike noči 
moram to zaobljubo tudi držati.« Martina JUTERŠEK

»Postni čas mi pomeni, da se odpovem nečemu, kar 
imam rad in da se spomniš na Jezusa, ko je trpel in  
umrl za nas. Na veliko soboto zjutraj se zberemo in 
barvamo pirhe.« J.

»Za postni čas ne jem mesa. In se odpovem eni stvari 
za 40 dni.« Miha Mastnak 

»Post mi pomeni, da se odpovem eni stvari za 40 
dni.« Jani

»Post mi pomeni to, da poskusim nekaj novega ali se 
nečemu odpovem.« H.

»Postni čas mi pomeni veliko. Predvsem mi je všeč 
to, da se med postom nečemu odpovemo in se tega 
tudi držimo. Postni čas pa mi veliko pomeni tudi kot 
čas priprave na vstajenje našega Gospoda Jezusa 
Kristusa.«

»Post mi pomeni veliko, ker se skušam čemu odpove-
dati ali se zaobljubiti.: recimo to, da se odpovem 
nečemu (40 dnevni post). Tudi da 40 dni nekomu po-
magam.« 
»Post mi v bistvu ne pomeni samo to, da se nečemu 
odpovem.« DECO

»Post mi pomeni, da se odpovem stvari, ki mi pomeni 
zelo veliko; lahko se odpovem veliko stvarem. Post 
mi pomeni, da naredim dobre stvari, ko jih ponavadi 
ne naredim. « Lana Dornik

»Post mi pomeni to, da lahko 40 dni zdržim brez 
stvari, ki jih imam rada, npr. čokolada, sladkarije, 
TV, telefon. Kot dolžnost pa bi še dodala, da bi se več 
učila in bi sama šla pospravljat sobo ali nesla smeti, 
preden mi kdo to naroči.« Kaja

»Post mi pomeni, da se moram nečesa držati in to 
tudi storim. ( Veliko mi pomeni, če zdržim do konca 
posta.) A.J.


