
 
 
 
 

                   

                

                                 

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                      

                                                                     18. februar 2018  

 

 

NEDELJA 1. POSTNA                       

18.02.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za +Justino in Jožeta Veber, obl.,  

                                            ter Janeza Pohole  

ob 10h   za +Alojzijo Novak, obl.  

Ponedeljek Konrad                            

19.02.                 ob 18h   za +Antonijo Ozvaldič               

Torek Jacinta in Frančišek                                         

20.02.         ob 7h     za +Nežo Falant, obl.             

Sreda Peter Damiani                                  

21.02.                                                    ob 7h     za +Rudija in Marjetko Vrčkovnik, obl.  

Četrtek Sedež apostola Petra                

22.02.           ob 8h   na Pernovem   za +Nežo in Slavka Cokan, obl.  

Petek Polikarp                

23.02. ob 18h   za +Romana in Jožico Vipavc, obl.  
              - po maši križev pot  

Sobota Matija, apostol                        

24.02.          ob 7h     za +Antona Dušak in sorodnike, obl.  

NEDELJA 2. POSTNA               

25.02.  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za +Vinka in Stanka Verdel, obl.  

ob 10h   za +Viktorja in Dragico Kapitler, obl.  
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Mr 1,12–15 

ČASU DUHOVNEGA BOJA 

 

Odlomek iz Markovega evangelija nam spregovori o tem, da je Sveti Duh Jezusa odvedel v puščavo, kjer je 

bil štirideset dni, in ga je satan skušal (prim. Mr 1,12–13). Nedeljska Božja beseda nas tako sooča z bojem, 

saj je postni čas čas duhovnega boja z duhom zla. Vabi nas, naj se odločno usmerimo za Jezusom po poti, ki 

vodi v življenje: da opazujemo Jezusovo ravnanje in hodimo za njim. Ta pot vodi skozi puščavo, saj je prav 

puščava kraj poslušanja Božjega glasu in tudi glasu skušnjavca. V hrupu tega ne moremo narediti, saj se v 

hrupu sliši samo to, kar je na površju. V puščavi pa se lahko spustimo v globino, kjer se dejansko odvija 

tekma za našo usodo, katere izid je ali življenje ali smrt.  

Božji glas prihaja k nam. Bog nam torej govori po svoji Besedi. Prav zaradi tega je pomembno, da poznamo 

Sveto pismo. V nasprotnem primeru ne znamo zavrniti skušnjav hudobca. Sveto pismo zato imejmo vedno 

pri sebi (na dosegu roke, kot radi rečemo) in vsak dan vsaj nekaj minut posvetimo medataciji in ga radi po 

malem prebirajmo.  

Puščava postnega časa nam pomaga zavrniti malike posvetnosti in nas usposablja za pogumno ravnanje, ki 

je skladno z evangelijem, krepi pa tudi našo solidarnost do soljudi.  

V puščavo torej vstopimo brez strahu, saj nismo sami. Z nami je Jezus, je Bog Oče in je Sveti Duh. Kot je 

veljalo za Jezusa, tudi nas po poti postnega časa vodi Sveti Duh. To je isti Duh, ki se je spustil na Jezusa in 

je nam bil podarjen pri krstu. Postni čas je zato ugodna priložnost, ki naj nas vodi do vedno jasnejše zavesti, 

koliko je Sveti Duh, ki smo ga prejeli pri krstu, v nas že naredil in kaj še lahko naredi. Tako bomo ob koncu 

postne poti – na Veliko soboto zvečer – z močnejšo zavestjo obnovili zavezo, sklenjeno pri krstu, in 

obveznosti, ki iz nje izvirajo. 
Po: radio.ognjisce.si; papež Frančišek 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takoj nato ga je Duh  
odvedel v puščavo.  

V puščavi je bil  
štirideset dni in  

satan ga je skušal.  
Bil je med zvermi  

in angeli so mu stregli.  
 

(Mr 1,12–13) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************** 
 

 

VABILO:  
 

 

* Dekanijska karitas Petrovče vabi v ponedeljek, 5. marca, ob 19.30 na 22. 

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

Vstopnice (12 €) dobite v zakristiji ali župnišču vsak dan po maši.  

 Na koncertu bodo nastopili: KLAPA SKALA, DEJAN VUNJAK, SKUPINA 

NALET, MARKO VOZELJ, TONE RUS Z OTROKI, ANS. BANOVŠEK, 

GLASBENA SKUPINA VERITAS, ANS. VESELI SAVINJČANI, ANS. ZREŠKA 

POMLAD, ANS. VEŠKI DEČKI, MLADINSKI PEVSKI ZBOR PETROVČE IN 

PLESALEC JERNEJ BRENHOLC.  
 

 

 

Jezus je svoje javno delovanje 

začel z umikom v puščavo. 

Preden je govoril o Bogu in 

pridigal ljudem, se je tam 

pripravil na to poslanstvo. 

Izpostavil se je skušnjavam, ki 

se ne porajajo le ob 

pridigarstvu, ampak jim je 

izpostavljen vsak človek na 

svoji poti učlovečenja. Te 

skušnjave se vedno pojavijo 

ravno tam, kjer si drznemo 

začeti nekaj novega. Je ta 

začetek izraz našega 

častihlepja? Se morda 

vtihotapijo drugi motivi?  

Pri evangelistu Marku, čigar evangelij smo brali na to 1. postno nedeljo, 

skušnjave niso podrobneje opisane. O Jezusu je rečeno le, da je živel pri 

divjih zvereh in da so mu stregli angeli (prim. Mr 1,13). V skušnjavi je 

bil soočen z divjim in neoblikovanim v svoji duši. Toda ta divja sila ne 

pridobi moči nad njim. Jezus je seznanjen s tem, da mu ob strani stojijo 

angeli. Oni krotijo te divje sile, tako da lahko živi iz njihovih moči, ne 

da bi ga divje zveri raztrgale. Jezus se v puščavi uči prepoznavati 

brezna človeške duše, toda vse temno in divje bo v njem preobraženo. 

To predstavlja podoba angelov. Kar je temnega, se razsvetli in divje sile 

postanejo zvesti spremljevalci, postanejo angeli na Jezusovi strani.  
 

Po: Anselm Grün, Kajj nam omogoča živeti 


