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NEDELJA 9. MED LETOM                                     

06.03.      
 

ob 7h      za farane        
ob 8.30   na Pernovem  za +Ano, Antona in Jožeta Veber     
ob 11h   na Gori  za +Jožefo in Jožeta Podvršnik         

Ponedeljek Perpetua in Felicita               

07.03.                 ob 18h    za +Marico Audič, roj. Dušak, obl.            

Torek Janez od Boga                                                                         

08.03.            ob 7h      v zahvalo in v dober namen 

Sreda PEPELNICA – začetek postnega časa – pri maši pepeljenje    

09.03.       ob 18h    za +Štefana Centrih, obl.    

Četrtek 40 mučencev                                                                             

10.03.       ob 8h     na Pernovem  za +Jožeta in Terezijo Verdel, obl. 
ob 18h    za +Mirana Grobelnik, 30. dan  

Petek Konštantin                                                                               

11.03. ob 18h    za rajne Pliberšek-Cokan               
               po maši križev pot 

Sobota Justina                                           

12.03.          ob 7h      za +Frančiško Verdel in Milico Razgoršek, obl. 

NEDELJA 1. POSTNA                                      

13.03. 
 

ob 7h      za farane        
ob 8.30   na Pernovem  za +Nežo Falant, obl.                       
ob 10h    za + Toneta Grobelnik, obl., družini Grobelnik 
                in Verdel ter Petra Kračun  
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NA PEPELNIČNO SREDO 
ZAČENJAMO POSTNI ČAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postni čas je spokorni čas – kristjani v tem času pri bogoslužju 
in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu 
Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu. Naše notranje 
prizadevanje se na zunaj izraža v poglobljeni molitvi, postu in 
dobrih delih. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega 
delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer pišejo trije 
evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1, 12–13 in Lk 4, 1–13). Strogi 
post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih 
jedi pa vsak petek. Namen posta ni predvsem v odpovedi 
določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in 
doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji 
povezanosti z Bogom prek molitve. 

»Spreobrnite se!« 
 
Stari modrijan in duhovni učitelj se izpoveduje: Ko sem bil še mlad, močan 
in zaverovan vase, sem prosil Boga: »Gospod, daj mi moči, da bom 
spremenil svet!« − Ko je minilo pol mojega življenja in sem se bližal 
srednjim letom, vrhuncu svoje moči, sem spoznal, da nisem spremenil niti 
ene same duše, zato sem začel prositi drugače: »Gospod, daj, da bom 
spremenil samo tiste, ki so ob meni, svoje najbližje, prijatelje, in bo 
dovolj!« − Zdaj, ko sem star, ko so mi dnevi šteti, prosim samo eno: 
»Gospod, daj mi milost, da bom spremenil samega sebe!« Da, mnogi so 
želeli spremeniti svet, vse človeštvo, a komaj kdo je pomislil, da bi 
spremenil samega sebe. Pri sebi je treba začeti. To velja tudi za nas. Samo 
toliko bomo spremenili svet in svoje okolje, kolikor se bomo sami 
spreobrnili, spremenili, tudi za ceno odpovedi in žrtve.  
Prostovoljni križ, prostovoljna pokora v postnem času bo za nekoga 
odpoved kajenju ali uživanju alkoholnih pijač, za drugega vestno 
izpolnjevanje vsakdanjih dolžnosti, potrpežljivost v preizkušnjah in 
težavah itd.  
Razumljivo je, da je postni čas najbolj primeren čas za iskreno spoved. 
Pokora spada k bistvu krščanskega življenja. Če je le možno, se v tem 
postnem času pogumno odločimo tudi za ta korak.  

 
Po dr. Francu Krambergerju 


