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FEBRUAR - SVEČAN

AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,  bom molil
v župnišču  ti pa, KARKOLI MOLIŠ ALI
DELAŠ, SAM ALI S SVOJIMI  čez dan,

pridruži v duhu skupni  molitvi OB 20.45!   KO
skupaj DARUJEMO MOLITVE IN DELO
DNEVA NEBEŠKEMU OČETU!          Ob

21.blagoslov

21.1.post.NED=PETER DAMJANI         7.- za
farane,za večni pokoj pred rojstvom
umrlih otrok, starši Kramberger-Jerič

10.-Ivan,Marija Franc Fijavž,Viktorija Uršič,
Slavko Rak  Stanko Smole                    

22.  PON  =   MARJETA      17  .  -     Danilo Gerželj zadušnica  
23.TOR=POLIKARP        8.- po n.Brezmadežne  

24.SRE.=MATIJA16.- Marjeta Kurnik,pogrebna                                                                                                                

25.ČET=   8.-po nam. 14.-Marjeta Kurnik.pogreb

26.PET=ALEKSANDER  17.-  molimo za duh poklice,

za božje varstvo(A), Anton Javernik     15.-Jožica
Sagadin pogreb

27.SOB=GABRIJEL Ž.MB   9.Jožica Sagadin-pogrebna

28..2.post.NED= ROMAN7.- za farane,za pred
rojstvom umrle otrok,  Franc,Frančiška
Erker 10.-Marija Rak,k.v, Jožica Sagadin

Ivan,Marija Merc obl, Štefan Kitek,                                                                               

Hudič skuša Jezusa
MARKO 1,12 Takoj nato ga je Duh

odvedel v puščavo.  
- v puščavo: v judovski duhovnosti je
puščava dvopomenski simbol: po eni
strani je to duhovno skrajno nevaren
kraj, kjer se zadržujejo demoni , po
drugi pa je kraj odrešenja, Božje bližine in
njegove posebne previdnostne, milostne

skrbi za izvoljeno ljudstvo.

  V puščavi je bil štirideset dni in
satan ga je skušal. Bil je med

zvermi in angeli so mu stregli. 13. -
med zvermi: Jezusovo bivanje med zvermi je po eni

razlagi znamenje prihoda eshatološke
sprave vsega bivajočega, po drugi pa
izraz »zveri« tu pomeni demone, ki so

ogrožali Jezusa.  

JEZUSOVO
DELOVANJE V

GALILEJI
Začetek javnega

delovanja
  Ko pa je bil Janez izročen, je
šel Jezus v Galilejo. Oznanjal

je Božji evangelij 
  Janeza je dal zapreti Herod Antípa,  

 in govoril: »Čas se je dopolnil
in Božje kraljestvo se je

približalo. Spreobrnite se in
verujte evangeliju!« 

Čas se je dopolnil tj. nastopil je
trenutek, ki ga je Bog določil
za uresničitev svojih obljub

(pri13,20; Dan 12,4-9).  

Hoja z Jezusom skozi postni čas in
Gospodova bližina nas bo spodbujala

k molitvi
 (če hodimo skupaj z Jezusom, se tudi

z njim pogovarjamo),
 k postu (tudi Gospod se je postil 40
dni v puščavi in se okrepil za boj s

skušnjavami), k delom ljubezni
(samoumeven sad molitve in posta),

saj kdor ne ljubi, ne more biti
Jezusov učenec

KRŠČEN SEM.

Bog je ustvaril človeka 
kot dobrega. 
Ustvaril ga je po svoji 
podobi. 
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Človekova podoba se je
popačila.

Greh je prišel na svet. 
Kazen za greh je bil potop. 

Uničil je zgrešeno pot človeka.
Adamova nezvestoba je bila

obnovljena z zvestobo Stvarnika in
z obljubo, da ne bo več potopa.

Bog je obljubo držal, in čeprav se je
človek ponovno izneveril, ni poslal

kazni, pač pa je »kaznoval« svojega
Sina in ga dal za nas vse. Ta je bil

»usmrčen po telesu, pa oživljen po
duhu«, kakor pravi sveti Peter v

današnjem odlomku (drugo berilo).
Uresničenje te podobe, krst, zdaj

rešuje tudi nas.
Kar se je zgodilo z vsem človeštvom, se 
dogaja z vsakim človekom. Krstnim 
obljubam se izneverimo. Krst je samo 
eden. Ostaja pa še prošnja k Bogu za 
čisto vest, po vstajenju Jezusa Kristusa. 
Ta je rekel: »Prejmite Svetega Duha, komur 
grehe odpustite, so jim odpuščeni, komur jih 
zadržite, so jim zadržani.«
Vsakoletno praznovanje velikonočnih 
praznikov, na katere se pripravljamo s 
štiridesetdnevnim postom, je priložnost, 
da v sebi obnovimo krstno razpoloženje, 
se spreobrnemo in verujemo evangeliju. 
In potem ne bodo le velikonočni prazniki 
bolj doživeti, temveč vse naše življenje 
bo po taki obnovitvi postalo bolj polno. Po:
Bogoslužno leto B

Športniki se veliko pripravljajo na
tekmovanje. Vrhunski igralci vložijo
veliko časa in moči, da se pripravijo

na nastop. Dober učitelj se resno
pripravi na vsako uro pouka …

Kristus je pred začetkom svojega
poslanstva šel v puščavo,
 da bi se nanj pripravil

. Post je čas, ko si vsi, ki hočemo
resno hoditi za Kristusom,
prizadevamo za prenovitev
življenja. Lahko bi rekli, da
gremo skupaj  s Kristusom v

puščavo.
Toda če se ta prenova ne

dotakne našega srca, je samo
prišitje nove zaplate

 na staro obleko.Po: Molimo s Cerkvijo – leto B

1.PETROVA Sicer pa je tudi Kristus trpel 
zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, 
pravični za krivične, da bi vas pripeljal 
k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a 
po Duhu je bil oživljen.  
19 V tem Duhu je šel in oznanjal tudi 
duhovom, ki so bili v ječi, 
Tudi druga besedila NZ (prim. Apd 2,31;
Rim 10,7; Ef 4,8-10) omenjajo Jezusov
prihod k umrlim. To trditev je povzela

apostolska veroizpoved.

20 tistim, ki v dneh, ko je Noe gradil 
ladjo, niso bili pokorni, ko jih je Bog 
nadvse potrpežljivo čakal. A v ladji se 
jih je po vodi rešilo le malo, natančno 
osem duš. 
21 Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj

odrešuje vas. Ne odstranjuje madežev z
mesa, ampak zaradi vstajenja Jezusa

Kristusa prosi Boga za dobro vest 
22 Ta je šel v nebesa in je na Božji
desnici in so mu podrejeni angeli in

oblasti in moči.  

1.MOJZESOVA 8 Potem je Bog rekel Noetu in
njegovim sinovom:

 »Glejte, zavezo sklepam z vami in vašim
potomstvom, ki pride za vami,

 pa tudi z vsemi živimi bitji, ki so pri vas: s
pticami, z živino in z vsemi zvermi zemlje,
ki so pri vas, z vsemi, ki so prišle iz ladje. 
z vsemi živimi bitji: v »prazgodovini«, ko še ni
Izraela, Bog sklepa zavezo z vsem človeštvom

in celo z živalmi  Tudi drugod SP poudarja
človekovo tesno povezanost z živalmi in Božje

sočutje z njimi 
11 Tako sklepam zavezo z vami in ne bom
več iztrebil vsega mesa z vodami potopa.
Ne bo več potopa, ki bi opustošil zemljo.« 

Iz 54,9-10;
12 Bog je rekel: »To je znamenje zaveze,
ki jo sklepam med seboj in vami in med
vsemi živimi bitji, ki so pri vas, za vse

prihodnje rodove. 
znamenje zaveze: v piščevi teologiji

vsako od Božjih zavez spremlja viden



znak, ki opozarja na Božje rešilno
delovanje: mavrica je znamenje zaveze

za Noeta in iz potopa rešeno človeštvo,
obreza označuje zavezo z Abrahamom,
izbranim izmed narodov (prim. 17,10-11),
Aronova palica pa je Božje znamenje

na Sinaju, ko je Mojzes postavil svetišče za
odpuščanje pregreh (prim. 4 Mz 17,25).
13 Svojo mavrico postavljam v oblake in

bo v znamenje zaveze med menoj in
zemljo. 

Ezk 1,28; Raz 4,3;
14 In kadar bom zbral oblake nad zemljo

in se bo v oblakih prikazala mavrica,
15 tedaj se bom spomnil svoje zaveze, ki je
med menoj in vami in vsemi živimi bitji in

vsem mesom; vode ne bodo nikoli več
narasle v potop, da bi iztrebile vse meso. 

V mesecu februarju Slovenci praznujemo 
kulturni praznik. 8. februarja se 
spominjamo našega največjega pesnika 
Franceta Prešerna. Kultura je zelo 
pomemben del vsakega naroda. 
Prepogosto v hitrem tempu vsakdanjega 
življenja pozabljamo nanjo. Vzemi si čas 
tudi za to. Skušaj pogosto najti čas, da 
prebereš kako dobro knjigo. Če je le 
možno, poišči kaj od naše slovenske 
literature, vsaj enkrat letno pa skušaj 
obiskati kak muzej ali galerijo ter se ustavi
v gledališču (tudi lutkovno gledališče 
šteje). Na ta način boš spoznaval-a, kako 

lep je slovenski jezik, kako
bogata slovenska kulturna
dediščina in kako pomembno je,
da znamo Slovenci držati skupaj
ter ohranjati našo skupno
domovino.A.K.

YOUCAT – katekizem za mlade

Kako prav beremo Sveto pismo?

Sveto pismo beremo prav, če ga beremo
molitveno, se pravi s pomočjo Svetega
Duha, pod katerega vplivom je nastalo.
Je  Božja  beseda  in  vsebuje  odločilna
Božja sporočila nam. 
(KKC 109–119, 137)

Biblija  je  kot  eno  dolgo  Božje  pismo,
namenjeno  vsakemu  izmed  nas.  Zato
moram  Svete  spise  sprejemati  z  veliko
ljubeznijo  in  spoštovanjem: najprej  velja
to, da je treba Božje pismo resnično brati,
to pomeni, da si ne izbiram posameznosti
in ne prezrem celote. Celoto moram potem
razlagati  z  ozirom  na  njeno  srčiko  in
skrivnost:  Jezusa  Kristusa,  o  katerem
govori  celotna Biblija,  tudi  Stara zaveza.
Svete  spise  moram torej  brati  v  isti  živi
veri Cerkve, iz katere so nastali.

Moremo  s  svojim  razumom  spoznati
Boga?
Da,  človekov  razum  more  z
gotovostjo spoznati Boga. 
(KKC 31–36, 44–47)

Svet ne more imeti svojega
izvora in cilja v samem

sebi. V vsem, kar obstaja,
je več, kot vidimo.

Urejenost, lepota in razvoj
sveta kažejo prek sebe in
na Boga. Vsak človek je

odprt za resnico, dobroto
in lepoto. V sebi sliši glas
vesti, ki ga sili k dobremu
in ga opominja pred zlom.

Kdor razumno zasleduje to sled, najde Boga.

 Leseni križ, zvezan iz dveh grobih 
neobdelanih vej, ni 
postni okras. Če po 
njem napeljemo 
vrvico, nam lahko 
skozi ves postni čas 
služi kot orodje. Ob 
njem imamo 
družinsko molitev, 
nanj z lesenimi 
ščipalkami pripenjamo
na papir zapisane 
stiske, prošnje, 

zahvale, pa tudi seznam obveznosti. Je 
lahko odličen družinski pripomoček za 
bolj polno preživljanje postnega časa.Po: M. 

Pezdir Kofol, Zakajčki
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