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1. POSTNA NEDELJA, 1. 3. 2020 

 
NEKATERI GODOVI  
 

Ponedeljek: Neža Praška, redovnica  
Torek: Kunigunda, kraljica    
Sreda: Kazimir, poljski kraljevič  
Petek: Prvi petek; obiski na domovih  
Sobota: Perpetua in Felicita, mučenki; prva sobota 
NEDELJA: 2. POSTNA NEDELJA    
   

SVETE MAŠE 
 

NEDELJA (1.3.) ob   9h:  Za farane 
Ponedeljek  ob 18h: Frančiška in Matija Galičič  
Torek   ob 18h:  Vsi pokojni Šinkovec  
Sreda         DOMA NI SV. MAŠE  
Četrtek  ob 18h: Vsi pokojni Bogataj               
Petek ob 18h: Po namenu + križev pot 
Sobota ob 18h:  Peter Valentinčič, obletna   
NEDELJA (8.3.)        ob   9h:  Za farane 

Vsako leto se vrača postni čas, s pepelnico se začenja 40 -dnevna duhovna 
priprava na obhajanje velikonočnih dogodkov. 

Post začnemo s starodavnim obredom polaganja pepela na glavo kot znamenje 
ponižnosti in sprejemanja svoje omejenosti, tudi časovne, življenjske. 

Pepel je sad ognja, ki je gorel, simbol očiščenja. Spreobrni se in veruj evangeliju! 
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Čas šem je mimo. Odložiti je treba masko. Spet moramo pokazati svoj pravi obraz. 
Na pepelnico smo pričeli štiridesetdnevne duhovne vaje za vse kristjane. V postnem 
času gremo vase, iščemo vire življenja, postavljamo vrednote na pravo mesto. S 
pepelom spokornosti smo zaznamovani, pa ne zato, ker bi obupavali nad življenjem, 
marveč v globoki veri, da nam postna spokornost odpira vrata do radosti 
velikonočnega jutra. 

Postni čas je bil od vsega začetka čas intenzivne duhovnosti. Papež Leon Veliki je 
postni čas imenoval velike duhovne vaje vse Cerkve. Vse spokorne vaje so bile 
usmerjene na doživljanje Kristusove velikonočne skrivnosti. V tem času so skrbeli ne 
samo, da so več molili, temveč tudi, da so bolje molili, veliko so brali in razlagali 
Sveto pismo. 

Post ima kot cilj izprazniti naše srce, da ga potem lahko napolnim z važnejšim. 
Potrebno je čiščenje duše, da stremimo za veličino, veličino za katero smo bili 
ustvarjen od Boga. 

Vabljeni tudi k premišljevanju in molitvi križevega pota ob petkih v postu (po maši). 


