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NEDELJA 2. POSTNA – papeška                                            

17.03.  
 

7.00     za farane                              

8.30     na Pernovem     za +Jureta Gjuras, obl.         

10.00   za +Julijano Puklek  

Ponedeljek Ciril Jeruzalemski                                    

18.03.                 18.00   za +Jožefa Krajnc                           

Torek JOŽEF, mož Device Marije – začetek tedna družine                                      

19.03.        7.00     za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger  

16.30    na Pernovem  za +Jožeta Pohole in Frančiško Ciglar  

18.00   za +Pepco Tepeš  

Sreda Kutbert              

20.03.                                                    7.00     za +Jožeta Podpečan                        

Četrtek Serapion                                    

21.03.           8.00     na Pernovem   za zdravje in v dober namen  

Petek - po maši križev pot                                           

22.03  18.00   za +Jožefo in Alojza Podlesnik      

Sobota Alfonz                                 

23.03.          7.00     za rajne Pušnikove                           

NEDELJA 3. POSTNA                                                      

24.03.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30     na Pernovem     za +Saro Veber, obl.            

10.00   za +Marijo in Antona Pecl, obl., ter Franca Novak 
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Lk 9,28–36 

PODOBA MOJZESA IN ELIJE V NAŠEM ŽIVLJENJU 

 

Ko se Jezus v molitvi spremeni, se mu prikažeta Mojzes in Elija, nam danes sporoča evangelist Luka. 

Dejstvo je, da, ko nas bo Bog v molitvi povsem prevzel, se bosta tudi pri nas pojavila Mojzes in Elija. 

Mojzes je namreč podoba zakonodajalca in osvoboditelja. Če se v molitvi vraščamo v Boga, se naše 

življenje uredi, sami počnemo tisto, kar želi od nas Bog, in ponotranjimo Božjo zapoved. In s tem se 

osvobodimo egiptovskih nadzornikov, ki nas zasužnjujejo, ki od nas zahtevajo vrhunske dosežke, ki 

nas preveč obremenjujejo in nas silijo, naj delamo več, kakor nam dene dobro, in to samo zato, da bi 

bili naši lonci polni mesa. Mojzes nas vodi v Božjo svobodo. Vodi nas v obljubljeno deželo, v deželo, 

kjer smemo biti povsem mi sami, saj nas ne določajo več drugi, marveč nas vodi sam Bog. Če nas Bog 

v molitvi spremeni od znotraj, bomo sami od sebe izpolnjevali Njegovo voljo, bomo osvobojeni 

strahov, da bi živeli v pomanjkanju, da nam bodo morda manjkali mesa polni lonci. 

Elija pa je podoba preroka. Je največji prerok Stare zaveze, človek kot ogenj. Kaže nam, da imamo 

tudi mi preroški poklic. Če smo se v molitvi odprli za Boga, bomo tudi odkrili, za kakšno poslanstvo 

nas je Bog izbral. Vsakdo lahko v tem svetu predstavi delček Boga, ki lahko postane viden le po njem. 

Vsakdo mora s svojim življenjem izgovoriti besedo, ki lahko zazveni le po njem. Prav je, da bi 

prepoznali svojo osebno poklicanost, svoje preroško poslanstvo, da bi lahko zaživeli pristno. Nikoli 

sicer ne bomo v celoti živeli tistega, po čemer hrepenimo v največjih globinah svojega srca. A kljub 

temu nam dobro dene, če razmislimo o tem, za kaj se sploh zavzemamo, kaj je vodilna misel našega 

življenja. Tako bomo vedeli, kaj želimo posredovati ljudem z vsem svojim življenjem. S tem bomo 

bogatili sebe in svet okrog nas.  
Po: A. Grün, Duhovne vaje za vsak dan 

 

 
 

 
 

Medtem ko je molil,  
se je videz njegovega obličja  
spreménil in njegova oblačila  

so belo sijala.  
In glej, dva moža  

sta se pogovarjala z njim;  
bila sta Mojzes in Elija.  

Prikazala sta se v veličastvu  
in govorila o  

njegovem odhôdu, ki ga  
bo dopolnil v Jeruzalemu. 

Iz oblaka se je zaslišal glas:  
»Ta je moj Sin,  
moj Izvoljenec,  

njega poslúšajte!« 
 

(Lk 9,29–31.35) 



 

 

 

 

PRIŽGIMO LUČ V POSTNI ČAS 
 

»OD PETKA – DO PETKA« 
 

Misli za bogoslužje v postnih petkih. 
 

 

PETEK 1. POSTNEGA TEDNA  
 

Od petka, 15. marca – do petka, 22. marca  

 

Druga luč: TEDEN SKUPNE MIZE  
 

Naslov našega prispevka v oddaji 'od petka do petka' je v postnem času PRIŽGIMO LUČ V POSTNI 

ČAS, podnaslov pa je v tem tednu: SKUPNA MIZA.  

O, vsi imamo lepe spomine na skupna praznovanja rojstnih dni, godov, obletnic … Kako nas to 

osrečuje, poveže med seboj, nam dá poguma za naprej. Žal pa je velikokrat tudi tako, da se pri 

družinski mizi, pri farni mizi, pri narodni ali svetovni mizi … tolikokrat počutimo kot tujci. Nimamo si 

česa povedati, zatopljeni smo v svoje misli, morda koga celo ne prenesemo – in zato sploh ne pridemo 

k skupni mizi. Ali ne manjka tukaj posebna lučka, ki bi razsvetlila to temo?! Ali nismo morda pozabili, 

da se moramo za uživanje pri skupni mizi potruditi  vsi – vsi imamo odgovornost za to, kako je miza 

pogrnjena, kakšna jedila bodo na razpolago, s čim se bomo odžejali, kakšna glasba bo dajala ton 

srečanju. In končno res vse to ni pomembno, in bi bilo tudi najbolje organizirano zaman – če bi se ves 

teden ne opazili, ne bili pozorni drug do drugega, če bi videli samo svoje delo, če bi vsak trenutek bili 

za svojimi računalniki, telefoni, I-pedi in na TV v svoji sobi gledali svoje priljubljene oddaje, če bi se 

nam vedno nekam mudilo, da pač zadovoljimo svoje potrebe. In če bi bil vmes še 'tihi teden' zaradi 

nesoglasij in prepirov – potem skupna miza sploh ni mogoča, oziroma je namesto gostije – polomija. 

In ta polomija je potem v naših medsebojnih odnosih, otroci jo nesejo v šolo, starši jo nadaljujejo v 

službi, farani jo doživljajo med seboj, narodi razmišljajo o blokadah in vojnah … 

 

Bog pa nam je podaril ta svet kot veliko in bogato pogrnjeno mizo, da bi ob njej – kot njegovi otroci, 

kot bratje in sestre – vsi uživali dobrine tega sveta in se veselili kot srečna družina. Zato nam na pot v 

ta teden, od petka do petka, Jezus, naš veliki brat, ki je prišel prav zato, da vsi sedeli za skupno mizo, 

naroča: »Spravi se s svojim bratom in potem pridi in daruj!« 

 

Drugo poročilo 'od petka do petka' zato napolnimo z veselim prizadevanjem, da bodo vsa naša 

srečanja mize razumevanja, sodelovanja, skupnega veselja in zadovoljstva. 

 

Povabilo  

 

OTROCI: Pomagaj pripraviti večerjo ali zajtrk, da se boste vsak dan zbrali za skupno mizo.  

MLADI: Za skupno mizo ne uporabljaj telefona ali knjige in bodi pozoren na svoje najbližje. Bodi 

zadnji, ki si vzameš najboljšo hrano.  

STARŠI: Ne pogrevaj napak svojih otrok za skupno mizo. Prijazna postrežba je vredna več od dobre 

hrane.  

STAREJŠI: Obišči sovrstnika/co in skupaj ob klepetu popijte čaj. 

 
                                                                                                                                     Slovenska karitas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Slovenska karitas je pripravila knjižico, v kateri so nagovori za postne petke 

(Od petka do petka). Da bi lepa razmišljanja dosegla čimveč ljudi, jih bom sproti 

objavljal v naših oznanilih na internetu. Vabljeni, da jih spremljate skozi postni čas!   

 

 

 

* Župnija Šempeter v Savinjski dolini in Aritours vabita na romanje v Sveto 

deželo – Izrael in Palestina. Romanje bo od 17. do 24. oktobra 2019. Cena: 1.090 €.   

Za prijavo do 18. marca je 100 € popusta. – Prijave v župnišču v Šempetru do zasedbe 

prostih mest. – Program romanja lahko dobite pri nas po vsaki maši.  

 

 

* Mladinski pevski zbor Galicija vabi na koncert ob 5 in ¾ letnici svoje 

ustanovitve. Koncert z naslovom »Z nami pesem dviga se v višine« bo v soboto,         

30. marca, ob 5 in ¾ (17.45) v župnijski cerkvi v Galiciji.  
 

 

 

 

 

 

 


