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NEDELJA 1. POSTNA                                   

01.03.  
 

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Stanka Verdel in r. Kovačkove, obl. 

11.00   na Gori    za rajne Žužekove  

Ponedeljek Neža Praška               

02.03.               18.00   za +Jakoba in Justino Doler, obl.  

Torek KUNIGUNDA, zavetnica cerkve na Gori         

03.03.        7.00     za +Ivanko Vipavc               

Sreda Kazimir              

04.03.                                7.00     za +Marijo Jelen  (Bezjakovo)      

Četrtek Hadrijan                                                                  

05.03.        8.00     na Pernovem  za +Jožeta Arh                  

Petek Prvi petek                                  

06.03.  18.00   za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin  

            - po maši križev pot  

Sobota Prva sobota – kvatrna                  

07.03.         7.00     za +Jožeta in Jožefo Podvršnik in sorodnike  

NEDELJA 2. POSTNA                                   

08.03.  
 

  

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Verico Djuras, dar. družina Vengust 

10.00   za +Jožeta Veber, obl., in rajne Tončeve  
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Mt 4,1–11 

HUDIČ SKUŠA TUDI VSAKOGAR IZMED NAS 

 

Kaj nam želi današnji evangeljski odlomek povedati s predstavljenimi skušnjavami? 

Prva skušnjava se izraža kot težnja, da bi vse uporabili zase, da bi vse zaužili. Danes ta skušnjava ne pomeni 

več, da bi hoteli iz skoraj vsega pripraviti užitno jed, ampak se za nas nakazuje nevarnost, da vse požiramo, 

da tudi to, kar je sveto, uporabljamo zase. Od vsega moramo imeti neko korist, celo od vere, celo od 

molitve. Vse se meri po svoji uporabnosti. Vse služi nam in zadovoljevanju naših potreb. Pozabili smo, da 

bi svetemu pustili, da je sveto, nedotakljivo, nedostopno. Jezus skušnjavca spomni na izrek iz Svetega 

pisma, da človek živi od vsake besede, »ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). Človekova resnična lakota je 

duhovna. Živimo lahko iz besed, ki jih govori Bog.  

Druga skušnjava je zaznamovana s polaščanjem Boga. Zlorabljen naj bi bil za to, da dvigujemo lastno 

vrednost. Pri tej skušnjavi je najbolj nevarna zloraba svetopisemskih besed. Hudič skuša Jezusa z napotkom 

iz Psalmov, da bo Bog ukazal svojim angelom, naj ga nosijo na rokah. Človek lahko zlorabi Boga, da bi 

pridobil priznanje pri drugih ljudeh. V tem primeru ne gre za Boga, ampak le za lastni ego. Če pa se sveto 

zlorablja, se uniči to, kar je za človeka najbolj dragoceno. Ta nevarnost je danes zelo velika. Boga se 

zlorablja za lastni imidž. Uporablja se ga za utemeljevanje lastne zaverovanosti v svoj prav in za 

postavljanje nad druge. Jezus ni podlegel tej skušnjavi. Nasprotoval je z drugimi svetopisemskimi besedami: 

»Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga.« (Mt 4,7) 

Tretja skušnjava je skušnjava moči. Hudič pokaže Jezusu kraljestva tega sveta. Jezus bi lahko postal 

gospodar vsega sveta, če bi padel pred hudiča in ga molil. Ta skušnjava je v mnogih pravljicah in zgodbah 

opisana kot pogodba s hudičem. Človek pridobi na moči, potem ko se zapiše hudiču. Toda takšna odločitev 

ima tudi svojo ceno. Človek izgubi svojo svobodo in pogosto tudi ljubezen. Postane hladen. V svoji duši 

umre. Matej vidi to skušnjavo kot najnevarnejšo. V svojem evangeliju želi Jezusa opisati kot tistega, ki se 

odpove vsej moči tega sveta, se nenasilno odziva na nasilje ljudi in prav na ta način v zaupanju nebeškemu 

Očetu ohranja svoje sinovstvo. 
Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 

 

 

 

 

Jezus mu je odgovóril:  
»Pisano je tudi:  

›Ne preizkušaj Gospoda,  
svojega Boga!‹«  

Spet ga je hudič vzel s seboj  
na zelo visoko goro.  

Pokazal mu je  
vsa kraljestva sveta in  

njihovo slavo ter mu rekel:  
»Vse to ti bom dal,  
če padeš predme  

in me moliš.«  
Tedaj mu je Jezus rekel:  

»Pobêri se, satan,  
kajti pisano je: ›Gospoda,  

svojega Boga, môli in  
njemu samemu služi!‹«  
Tedaj ga je hudič pústil,  

in glej, angeli so pristopíli  
in mu stregli. 

 
(Mt 4,7–11) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dekanijska karitas Petrovče vabi v ponedeljek, 2. marca, ob 19.30 na 24. 

tradicionalni dobrodelni koncert »Z roko v roki«, ki bo v Domu II. slovenskega tabora 

v Žalcu.   

Na koncertu bodo nastopili: KLAPA SKALA, EROSI, POLKAHOLIKI, ANS. VIHAR, 

OKROGLI MUZIKANTI, ADI SMOLAR, SOULUTION, CINCA MARINCA, PRAVI 

FANTJE, SLOVENSKI PJEBI, MAJDA IN MARJAN PETAN IN ANS. DOLINŠEK.  

Vstopnice se dobijo v zakristiji, župnišču, na TIC-u Žalec in eno uro pred koncertom.  

 
 

* V nedeljo, 8. marca, ste starši letošnjih prvoobhajancev povabljeni k razgovoru 

po maši ob 10h.  
 

 

* V tem času je pomembna preventiva prehladnih obolenj, tako običajnih 

prehladov kot tudi gripe. 
 V torek, 3. 3. ob 9. uri, bo v  Zadružnem domu v Galiciji  potekala patronažna 

posvetovalnica z naslovom: Prehlad, gripa in pomen umivanja rok. 
Milica Parfant, patronažna sestra 

 
   Navodila Slovenske škofovske konference ob grožnji širitve korona virusa: 

 

V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila: 

a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev. 

Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar 

nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo. 

b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke. 

c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko. 
 

 

 

 


