
 

 

V tem tednu: Še vedno verouk na daljavo 
Dovoljeno je sodelovanja pri bogoslužju v cerkvi ob spoštovanju vseh 
varnostnih ukrepov  (razkuževanje rok, uporaba maske, medsebojna 
razdalja, ... Ker velja, da mora bi�  za posameznika zagotovljen enako 
velik prostor kot za člane istega gospodinjstva, zato naj bi, v kolikor je 
mogoče, čim več prihajali skupaj in v cerkvi tudi sedeli skupaj. Prav tako 
otroci, ki so zdaj skupaj v razredu. 
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I. 
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NED – 21.2. 
1. postna nedelja 
Peter Damiani, škof,  
cerkveni učitelj 

 

 
 

 
 

 

7.00 
 

7.30 
 

9.30 
 

10.00 

češčenje  
Za vse župljane—žive in rajne 

 

do 10.00 spoved (in obhajilo)  
 

Za vse +Bognarjeve 

PON – 22.2.  
Sedež apostola Petra 

 
 
 

 

 
 

17.00 
 

 

Za +Danico Košenina –oblet. 

 

TOR - 23.2.           
Polikarp, škof, mučen. 

 

 
 
 
 

17.00 

 
 
 

Za +starše Marijo in Ivana ter  
       Milko in Ivanko Grah 

 

SRE - 24.2. 
Ma�ja, apostol 

  

 
 
 

17.00 

 

 
 

Za zdravje (S.) 

 

 

ČET - 25.2.    
Valdburga, opa�nja 

 

 
 
 

17.00 
  

Za +Marijo Brinovec 

 

PET - 26.2.   
Aleksander (Branko), 
škof 

  

   
 
 

17.00 
 
 

Križev pot—za srečno zadnjo uro 
Za +Marijo Laznik -oblet. in sorod. 

SOB - 27.2.   
Gabrijel Žalostne Ma-
tere Božje, redovnik 

 
 
 

 

 

17.00 
 
 

 

Za +Silvo Virant in starše 

NED – 28.2. 
2. postna nedelja 
Peter Damiani, škof,  
cerkveni učitelj 

 

 
 

 
 
 

 

 

7.00 
 

7.30 
 

9.30 
 

10.00 

češčenje  
Za vse župljane—žive in rajne 

 

do 10.00 spoved (in obhajilo)  
 

Za vse +Marijo Sovinc 

21.2.2021  1. postna nedelja  št: 8.  leto: XXIII. 

.. 

       

                 B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A
    

Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Ga-
lilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril: »Čas 
se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. 
Spreobrnite se in vérujte evangeliju!« 
                                                                     (Mr 1,14–15)                     

     B E S E D A  O  B E S E D I                      
           

         PREČIŠČENI PROTI VELIKI NOČI Mr 1,12-15 

 

Berilo iz Stare zaveze poroča o potopu in zavezi, ki jo je pravični Bog skle-
nil s preživelimi – zvesto Noetovo rodbino in vsemi živimi bitji. Svetemu pi-
satelju ne gre za to, da bi nas kratkočasil z zanimivim pripovedovanjem, 
temveč nam hoče povedati: »Bog je pravičen in usmiljen, hoče nas rešiti – 
ne vsakega posamezno, ampak v skupnosti, na ladji.« Pogosto primerjamo 
življenje posameznika in skupnosti s čolničem in ladjo. Valovi življenja so 
razburkani, čolnič le po čudežu ostane na površju, ladja pa valovom lahko 
kljubuje. Bog hoče, da drug drugemu z molitvijo, žrtvijo in dobrim zgledom 
pomagamo do končne rešitve, do srečnega prihoda v pristan. 
Sveti Peter se v drugem berilu sklicuje na Noetovo ladjo in pravi o njej, da 
je bila le podoba krsta. Po njem smo vsi odločeni za končno rešenje. Izmije 
nam madeže, toda ne na telesu, ne prinaša nam nobenih zunanjih predno-
sti za lažje življenje, ampak očiščuje naše duše po moči Kristusove krvi, ki 
je bila za nas prelita. 
V postnem času naj bi obnovili milost krsta, ki je v nas morda zakrnela. Ka-
ko naj to storimo? Evangelij nam postavlja pred oči Božjega Sina. Po krstu 
v Jordanu se je za štirideset dni umaknil v puščavo. Z molitvijo in postom 
se je pripravljal na nastop svojega poslanstva: oznanjati blagovest odreše-
nja. Te njegove »duhovne vaje« so Cerkev spodbudile, da je v bogoslužno 
leto uvedla štiridesetdnevni postni čas. V njem naj bi se verniki z večjo vne-
mo posvečali molitvi in delom ljubezni do bližnjega ter tako napolnili 
»baterije« svojega srca z lučjo Božje milosti. Iz lastne izkušnje vemo, da se 
včasih iskreno trudimo, da bi bili dobri kristjani z vsem srcem, pravi Jezuso-
vi učenci, pa nam kmalu zmanjka moči. Kdor nima srca odprtega za Božjo 
milost, se hitro izprazni. Kdor pa je prazen, tudi drugim ne more ničesar 



1. postna nedelja 

Gospodova bližina nas bo spodbujala k molitvi (če hodimo skupaj z Jezusom, 
se tudi z njim pogovarjamo), k postu (tudi Gospod se je pos�l 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 bi� Jezusov učenec.  

Športniki se veliko pripravljajo na tekmovanje. Vrhunski igralci vložijo ve-
liko časa in moči, da se pripravijo na nastop. Dober učitelj se resno pri-
pravi 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 hodi� za Kristusom, priza-
devamo za prenovitev življenja. Lahko bi rekli, da gremo skupaj  s Kristu-
som 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 

KRŠČEN SEM. 
Bog je ustvaril človeka kot dobrega. Ustvaril ga je 
po svoji podobi. Človekova podoba se je popačila. 
Greh je prišel na svet.  
Kazen za greh je bil potop.  
Uničil je zgrešeno pot človeka. Adamova nezve-
stoba je bila obnovljena z zvestobo Stvarnika in z 
obljubo, da ne bo več potopa. Bog je obljubo dr-
žal, 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«, ka-
kor pravi sve� 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. Krst-
nim 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 odpus�te, so jim odpuščeni, komur jih zadr-
žite, so jim zadržani.«   -   Vsakoletno praznovanje velikonočnih prazni-
kov, na katere se pripravljamo s š�ridesetdnevnim postom, je priložnost, 
da v sebi obnovimo krstno razpoloženje, se spreobrnemo in verujemo 
evangeliju. In potem ne bodo le velikonočni prazniki bolj dožive�, temveč 

vse naše življenje bo po taki obnovitvi postalo bolj polno. Po: Bogoslužno leto B                                                         

 
 

Naslovljeno na vas 

 
Post nas nagovarja k odpovedi in poglobitvi našega odnosa z Bogom ter 
sočutja z ljudmi v s�skah. Slovenska karitas je tudi za letošnji post pripra-
vila: 1. Preven�vna spodbuda 40 dni brez alkohola Odpoved je namenje-
na predvsem izrazu solidarnos� in sočutja z vsemi, ki trpijo zaradi alkoho-
la v družinah, prometu in zdravju. Letos spodbuda nosi podnaslov »Moja 
poteza«. Vsak izmed nas je povabljen, da izbere pravo potezo bodisi do-
ma, na ces�, pri delu v službi in v družbi odgovorno brez alkohola in dru-
gih drog. Želimo si, da bi bile naše poteze predvsem dobre in zdrave za 
varno ter polno življenje v domačem, družinskem okolju.   

Križev pot je premišljevanje o Jezusovem trpljenju in 

vživljanje vanj. Je pomenljiva postna duhovna vaja in zelo 
priporočena pobožnost v čast trpečemu Odrešeniku.  
Radi se ga udeležujmo! Pridružimo  se  četverici  najzve-
stejših   -  Jezusovi materi Mariji, apostolu Janezu, Mariji 
Magdaleni in še eni Mariji, ki so vztrajali pod Jezusovim 
križem 
 

KRIŽEV POT V ČASU EPIDEMIJE:  1. postaja: Jezusa obsodijo na smrt-
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. 

Izvede�, da si okužen z novim virusom, spontano pripelje tudi strah 
pred smrtno obtožbo. Nihče ne ve, kako bo bolezen potekala, in nihče 
ne ve, kdo vse od ranljivejših se lahko še okuži in tako postane obsojen 
na smrt. Kako naporno je žive� s tem strahom, Gospod, kako naporno 
je nemirno pogledova� v prihodnost. Toda, Gospod, � si ljubitelj življe-
nja, � si močnejši tudi od te epidemije. Prosimo te, ozri se na krike 
mnogih, ki v strahu in bolečini izgubljajo svoje najdražje, in zaustavi to 
»kugo« našega časa.  
Usmili se nas o, Gospod. Usmili se nas. 
 

V postnem času se z molitvijo, postom in dobrimi deli prenavljamo. 
Med dobrimi deli je tudi delitev miloščine. Tudi to kar naj bi z postno od-
povedjo privarčevali naj bi darovali v dobre namene. Od prve postne ne-
delje bo zopet nabirka po cerkvi. Prihodnjo nedeljo, 28.2. bo kvaterna 
nabirka. 


