
POSTNI ČAS V NAŠI ŽUPNIJI 
S pepelnico, strogim in zapovedanim postom  smo pričeli letošnji postni čas, ki nas 
vabi k poglobitvi vere in krščanskega življenja.  
V postnem času nas Cerkev spodbuja in vabi k spokornosti, k bolj poglobljeni  
osebni in skupni molitvi, zavestni odločitvi za dobra dela, obisku nedeljskega  
bogoslužja. Še posebej smo povabljeni, da pristopimo k sveti spovedi.  
Vse ljudi dobre volje v naši župniji vabimo k poglobljenemu doživljanju postnega časa. 
Vsak si izbere to, po čemer bo najbolje poglobil svoj odnos z Očetom.  
 
1. #deliJezusa: Letošnji post bo namenjen premišljevanju o blagrih, saj predstavljajo 

povzetek vsega Jezusovega nauka. Ob ponedeljkih nas bodo 
v premišljevanje vpeljevali naključni ljudje, ki smo jih vprašali 
za mnenje, ob sredah nas bodo razlagalci popeljali v globine 
posameznega blagra, ob petkih pa nam bodo pričevalci 
pomagali, da bomo tudi sami še bolj polno zaživeli v skladu z 
blagri. Nedeljski videi bodo vezani na dnevni evangelij. 

 
2. OB PETKIH UŽIVAM SAMO KRUH IN PIJEM SAMO VODO 
Odločim se za to obliko posta zato, ker si želim poglobljen post; želim utrditi voljo, 
zvestobo in vztrajnost v hoji za Gospodom. "Diete so v celoti delo naših rok, POST pa 
je delo Božjih rok in človeka vodi k Bogu." 
 
3. 40 DNI BREZ ALKOHOLA - Alkoholu se bom odpovedal v postnem času zato, ker 
želim biti solidaren z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. Zato ne bom v postnem času 
nikomur ponujal/a alkoholnih pijač. 
 
4. POSVETIM VEČ ČASA MOLITVI IN DUHOVNEMU PREMIŠLJEVANJU 
Ker želim poglobiti vero, si bom v letošnjem postnem času posebej prizadeval za 
redno vsakodnevno molitev in bom vsak dan prebral odlomek iz Svetega pisma in ob 
njem premišljeval.  
 
KUNGOŠKA NEDELJA  navadno pade že v postno nedeljo. Letos bo 
slovesno bogoslužje vodil p. dr. Vinko Škafar, kapucin, lanski 
zlatomašnik. Prosimo našo farno zavetnico, naj nam izprosi obilje milosti 
za naše življenje po Kristusu.  
 
TEDEN DRUŽINE : V Cerkvi na Slovenskem od 19. do 25. marca praznujemo teden 
družine. Teden vsako leto tradicionalno poteka od goda sv. Jožefa, moža Device 
Marije, do praznika Gospodovega oznanjenja Mariji. V številnih župnijah bodo ob tej 
priložnosti pripravili prireditve v zahvalo očetom in materam.  
 
VSAK TOREK v postnem času po maši bomo razmišljali ob 
nedeljski Božji besedi, jo poiskali v Svetem pismu in prisluhnili, kako 
nas nagovori. 
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               BESEDA ŽIVLJENJA:  O POSTU (Mt 6,16-18) 

"Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci; kazijo namreč 
svoje obraze, da pokažejo ljudem, kako se postijo. Resnično, povem 
vam: Dobili so svoje plačilo. Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in 
umij obraz. Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu 
Očetu, ki je na skritem. In tvoj Oče, ki vidi na skritem, ti bo povrnil.« 

Kaj meni za postni čas pripoveduje ta odlomek? 
 
Pred nami je postni čas, ki ni le čas odpovedovanja, ampak predvsem čas 
poglobitve in notranjega prečiščevanja, da bi se tako zazrli v to, kar je bolj 
pomembno, da bi bili v sebi bolj poenoteni in ne bili razdeljeni in sprti zaradi 
stvari, skrbi, želja ...  
Postiti se pravi odreči se čemu zaradi Boga v korist sebi in drugim; posebej v 
tem času opravljamo dobra dela, dela usmiljenja, gremo večkrat v cerkev … 
Higienično je, da se o tem ne hvalimo pred drugimi. Res se dela vidijo, a 
pomemben je naš namen, ki naj ne bo hinavski, sebičen, slavohlepen, Če želim za 
to pohvalo, je moja pobožnost lažna, ker na zunaj slavim Boga, v resnici pa 
iščem sebe.  
Oče tistim, ki delajo dobro s pravim 
namenom, daje svojo milost, tolažbo, 
ljubezen, pomoč … 
V post grem skupaj z Jezusom, samo z njim 
grem lahko po poti, kamor me kliče. 
  
Jezus, kam me kličeš v tem postu, da se 
pripravim za pot, na katero me vabiš z 
Veliko nočjo? 
 
 

Devica Marija, žena učljivega poslušanja ter vesele poslušnosti, 
naj nam pomaga, da se bomo vedno bolj približali evangeliju, 

da ne bomo 'fasadni', temveč 'bistveni' kristjani! 
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POSTNI ČAS (od 1. marca do 15. aprila) 

je nov začetek, pot, ki vodi h gotovemu cilju:  k 

velikonočnemu vstajenju, h Kristusovi zmagi nad 

smrtjo. Ta čas nas odločno poziva k spreobrnjenju. 

Kristjan je poklican vrniti se k Bogu »z vsem svojim 

srcem« (Jl 2,12), naj se ne zadovolji s povprečnostjo, 

temveč raste v prijateljstvu z Gospodom. Jezus je zvesti prijatelj, ki nas nikoli 

ne zapusti. Tudi ko grešimo, potrpežljivo čaka na našo vrnitev k Njemu; s tem 

razodeva, da nam je pripravljen odpuščati. 

Postni čas je ugoden trenutek za poglabljanje duhovnega življenja po sredstvih 

posvečevanja, ki nam jih ponuja Cerkev: post, molitev in miloščina. Temelj 

vsega je Božja Beseda; ki smo jo v tem času povabljeni še bolj vztrajno 

poslušati in meditirati. Dragi bratje in sestre, postni čas je ugoden čas za 

obnovitev srečanja s Kristusom, ki živi v svoji Besedi, v zakramentih in v 

bližnjem. Gospod, ki je preživel štirideset dni v puščavi in premagal prevare 

Skušnjavca, nam kaže pot, po kateri moramo hoditi.  

Naj nas Sveti Duh vodi na resnično pot spreobrnjenja, da bomo znova odkrili 

dar Božje Besede, bili očiščeni greha, ki nas zaslepljuje, in služili Kristusu, 

navzočem v pomoči potrebnim bratom in sestram. Vse vernike pozivam, naj 

izrazijo svojo duhovno prenovo tudi tako, da se udeležujejo postnih pobud -  

Karitasova, #deliJezusa, Radijski misijon na Ognjišču, molitev križevega 

pota, iskrena spoved, branje Svetega pisma, pogovori o nedeljski Božji 

besedi ... Tako bomo lahko v polnosti živeli velikonočno veselje ter pričevali 

zanj.  

Letos Karitasova spodbuda nosi podnaslov »Izberi prav. 

Bodi z mano.« Geslo nas v pastoralnem letu družine 

spodbuja, da bi vsak 

dan znova, še posebej 

pa v postu, izbrali in 

se odločili za bogastvo, globino odnosov 

in povezanost z našimi najbližjimi. 

Vabimo, da se akcije udeležite v 

znamenju solidarnosti z vsemi, ki trpijo 

zaradi alkohola, ne uživate in ne strežete 

alkohola. 

 
 

Blagoslavljanje otrok zjutraj in zvečer, ko 

gredo počivat, je staro toliko kot 

svetopisemski očaki. Izročanje otrok v 

Božje varstvo je velika priložnost, celo 

dolžnost staršev. Njihov blagoslov je 

dragoceno darilo, ki ga lahko otrokom 

podeli vsak oče ali mama, ne glede na 

okoliščine. Z besedami: "Naj te Jezus 

blagoslovi in te varuje" ali samo 

pokrižamo: "V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha," kličemo nanj Božje varstvo. 

Bolje je biti blagoslovljen kot bogat.  
 

Pa ne samo otroke, tudi odrasli lahko drug drugega blagoslovimo. Zakonca, ki 

blagoslavljata drug drugega, sta pravi zgled. Pokrižamo tudi odrasle otroke, tudi 

otroci svoje starše, med prijatelji je blagoslov dragoceno darilo. Blagoslov zaželimo 

otroku ob rojstvu, rojstnih dnevih, ob prejemu zakramentov ob odhodu, ob poroki 

otrok. 
 

Blagoslavljamo lahko ljudi, ki so daleč od nas ali so celo umrli. Vsakogar lahko ob 

vsakem času izročamo v Božje varstvo. Blagoslavljanje otrok je molitev. Sadovi so 

lahko vidni šele čez čas.  
 

Starši lahko največ naredimo za otroke, če 

jih v molitvi in pri maši izročamo  v Božje in 

Marijino varstvo. deluje, čeprav na prvi 

pogled ni videti tako. 
 

Neki očka je pripovedoval, da njegova 

najstniška hči še vedno pride po blagoslov 

(po križeka), preden odide spat in zjutraj, ko 

gre v šolo. Dveletni vnuk vestno vsakokrat 

ob slovesu pokriža nevernega dedka. Sin je pred vsemi kolegi na fakulteti pokrižal 

svojo mater ob odhodu. Srednješolec je očeta v avtu prosil, da bi zmolila za uspeh.  
 

Blagoslov je čudovito darilo, ki si ga lahko tako popolnoma zastonj 

podelimo. In deluje.  


