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2. POSTNA NEDELJA, 8. 3. 2020 
 
NEKATERI GODOVI  
 

Ponedeljek: Frančiška Rimska, redovnica  
Torek: 40 mučencev iz Armenije  
Sreda: Benedikt, škof   
Petek: Kristina, mučenka   
Sobota: Matilda, kraljica  
NEDELJA: 3. POSTNA NEDELJA    
   

SVETE MAŠE 
 

NEDELJA (8.3.) ob   9h: Za farane 
Ponedeljek  ob  7h: Po namenu   
Torek   ob 18h: Zdravko Potočnik    
Sreda  ob  7h: Po namenu    
Četrtek  ob 18h: Po namenu                
Petek ob 18h: Po namenu + križev pot 
Sobota ob 18h: Vsi pokojni Grogcovi    
NEDELJA (15.3.)        ob   9h: Za farane 
 

• Korona virus – Slovenska škofovska konferenca je izdala navodila za 
duhovnike in vernike. Poleg splošnih navodil naj se upoštevajo še naslednja:  
- ob vhodu v cerkev naj zaenkrat ne bo blagoslovljene vode, verniki naj se 

spoštljivo pokrižajo in pokleknejo; 
- pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke; 
- sveto obhajilo se spoštljivo prejema na roko 
- več info pa na https://katoliska-cerkev.si/ 
 

• Papeška nedelja: obletnica izvolitve papeža Frančiška bo prihodnjo nedeljo 
 
 

NOSIL JE KRIVDO SVETA 
 

Da bi nas rešil smrti, se je Bog odpravil v nevarno poslanstvo: v naš svet smrti je vključil 
»zdravilo nesmrt-nosti« - svojega Sina Jezusa Kristusa. Oče in Sin sta bila v tem 
poslanstvu neločljiva zaveznika, pripravljena in polna hrepenenja, da bi iz ljubezni do 
človeka sprejela nase najskrajnejše. Bog je hotel izpeljati menjavo, da bi nas za vedno 
rešil. Hotel nam je dati svoje večno življenje, da bi uživali njegovo veselje. Hotel je 
pretrpeti naše umiranje, naš obup, našo zapuščenost, našo smrt, da bi bil v vsem 
povezan z nami, da bi nas ljubil do konca in še čez. Kristusova smrt je Očetova volja, 
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vendar ni njegova zadnja beseda. Odkar je Kristus za nas umrl, lahko mi svojo smrt 
zamenjamo za njegovo življenje.  
 
Križ, na katerem so Jezusa nedolžnega na grozovit način usmrtili, je kraj največjega 
ponižanja in zapuščenosti. Kristus, naš odrešenik je izbral križ, da bi nosil krivdo sveta 
in trpel trpljenje sveta. Tako je s svojo popolno ljubeznijo svet spet privedel nazaj k Bogu.  
 
Bog svoje ljubezni ni mogel pokazati bolj, kakor s tem, da se je v osebi svojega Sina dal 
pribiti na križ. Križ je najbolj sramotno in najbolj grozovito antično orodje za usmrtitev. 
Rimskih državljanov niso smeli križati, pa naj so zagrešili karkoli. Na ta način je Bog 
vstopil v najgloblje trpljenje človeštva. Odtlej ne more nihče več reči: »Bog ne ve, kako 
trpim.«   


