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Evangelij: Jezusa satan skuša in angeli mu strežejo Mr 1,12 15 

Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v 
puščavo. 13V puščavi je bil 
štirideset dni in satan ga je skušal. 
Bil je med zvermi in angeli so mu 
stregli. 
14Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je 
šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je 
Božji evangelij in govóril: 15»Čas se 
je dopólnil in Božje kraljestvo se je 
približalo. Spreobrnite se in vérujte 
evangeliju!« 
 
SIMBOL PUŠČAVE 
Ko na malih zaslonih gledam ljudi, 
ki nekaj ur čakajo na razprodaje v 
trgovinah in se v vrste postavijo že 
sredi noči, počasi doumevam, kaj 
pomeni ugodni nakup, ko stvari 
stanejo manj. Splača se izkoristiti 
ta ugodni čas. Če ga zamudiš, si 
prikrajšan in ti je lahko žal, da ga 
nisi izkoristil. Današnji evangelij 

pravi: »Čas se je dopolnil!« (Mr 1,15) in s tem misli na ugoden čas (gr. 
kairos), ko nam na neki način Bog daje »poseben popust«. Tak ugoden čas 
je tudi postni čas, v katerem nam Bog daje še eno, novo možnost za naše 
spreobrnjenje. 
Postni čas je pomembna »etapa« na poti k Bogu, saj se je sam Kristus 
postil in evangeliji pravijo, da v puščavi, kamor ga je odvedel duh in kjer je 
ostal štirideset dni, kakor poroča današnji evangelij. Pojem puščava se v 
Svetem pismu stalno pojavlja. Dovolj je, da samo pomislimo na pot 
Izraelcev v obljubljeno deželo. Gotovo je puščava prispodoba časa, kjer 
smo samo z Bogom, saj v njej ni drugih »mikov pokvarjenega sveta«. Je pa 
puščava tudi simbol za tveganje in preizkušnjo in kraj skušnjav. Tudi Jezus 
je bil skušan v puščavi. Podobno Izraelci. Stalno so se upirali Bogu, 



godrnjali zoper njega ter očitali Mojzesu: »Saj bi bilo boljše za nas, da bi 
služili Egipčanom, kakor da umremo v puščavi« (2 Mz 14,12). 
Izraelci so ta kraj doživljali kot nesmiseln. Podobno doživlja vsak, ki se 
odloči za Boga in zapusti deželo sužnosti ter se odpravi na pot v 
obljubljeno deželo. Pot ga vodi skoz puščavo, kjer res ni glasov 
»pokvarjenega« sveta, a je tam močen glas skušnjavca, ki hoče človeka, ki 
se je odpravil na pot k Bogu, prepričati, da je njegovo prizadevanje 
nesmiselno. Puščava je kraj preizkušnje, kjer se razgali vsa naša nemoč in 
notranja praznina. Kakor se je izraelska. In še marsikatera! Zavedati se 
moramo, da tudi naša pot v »obljubljeno deželo« vodi tudi čez puščavo. 
To imejmo pred očmi tudi v tem postnem času, ki ga pričenjamo. B. Rustja, 
 
POST: odpoved, žrtev, samopremagovanje … Kako »moderne« besede, 
kako nesmiselne in tuje marsikateremu ušesu, kako nespametne današnji 
miselnosti uživanja in pridobivanja.  
»Kaj bi se še sam trpinčil, saj je v življenju veliko takih situacij, ko se 
trpljenju ne moreš izogniti,« slišiš iz marsikaterih ust. Potem lahko rečeš 
tudi: »Kaj bi se učil, saj je tako v življenju toliko situacij, ko moraš trpinčiti 
možgane, kaj bi si uril telo, kaj bi naprezal mišice brez potrebe, ko se mi 
bo pokvaril avto, bom hodil peš …« Pa vsakdo ve, kako potrebno je učenje 
in razvoj misli, kako potrebna je telovadba za razvoj telesa. 
Tako je tudi z razvojem duha. Kakor otopijo možgani, kakor se poleni in 
pomehkuži telo, ki ni v gibanju, v naprezanju, tako zakrni tudi duh, če ga 
pustimo v brezdelju. Trening duha  je v odpovedi, v žrtvi; trpljenje je tisto, 
ki dviga duha, čeprav grenko, pa je vendar zdravilno. To naj nas vodi skozi 
postni čas. 
 
PREČIŠČENI PROTI VELIKI NOČI 

Berilo iz Stare zaveze poroča o potopu in zavezi, ki jo je pravični Bog 
sklenil s preživelimi – zvesto Noetovo rodbino in vsemi živimi bitji. 
Svetemu pisatelju 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 
prednosti 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. 
Kako 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 
odrešenja. Te njegove »duhovne vaje« so Cerkev spodbudile, da je v 
bogoslužno leto uvedla štiridesetdnevni postni čas. V njem naj bi se 
verniki z večjo vnemo 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 Jezusovi 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 dati. Po: S. Čuk 

 
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 nezvestoba je bila obnovljena 

z zvestobo Stvarnika in z obljubo, da ne bo več potopa. Bog je obljubo 
držal, 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«, kakor pravi sveti 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. 
Krstnim 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 odpustite, so jim odpuščeni, komur jih 
zadržite, so jim zadržani.« 

Vsakoletno praznovanje velikonočnih praznikov, na katere se 
pripravljamo s štiridesetdnevnim postom, je priložnost, da v sebi 
obnovimo krstno razpoloženje, se spreobrnemo in verujemo evangeliju. In 
potem ne bodo le velikonočni prazniki bolj doživeti, temveč vse naše 
življenje bo po taki obnovitvi postalo bolj polno. 
 
VEROUK: Že od sredine oktobra je verouk na daljavo, zato spodbujam in 
vabim starše in veroučence, da skupaj predelujete veroučna gradiva, ki jih 
najdete na spletni strani(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK), 
nekaterim pa je poslano v njihov e-naslov. Povabljeni tudi k sveti maši.  
 
VEROUČNO SREČANJE NA SPLETU ZA VEROUČENCE 8. RAZREDA 
V petek ob 18. uri bodo veroučenci 8. razreda povabljeni na veroučno 
srečanje preko spleta. Prosimo za odzivnost in sodelovanje. 
 
VEROUČNO SREČANJE NA SPLETU ZA VEROUČENCE 9. RAZREDA 
V petek ob 19. uri bodo veroučenci 9. razreda zopet povabljeni na 
veroučno srečanje preko spleta. 



POSTNI ČAS: Vstopili smo v postni čas. Lahko bi ga imenovali tudi 
duhovne vaje Cerkve. Povabljeni, da ga obrnete v prid svoje duhovne in 
verske prenove. Povabljeni k osebni in skupni družinski molitvi, dobrim 
delom, sveti maši in sveti spovedi. 
 
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA OB PETKIH 
Vsako soboto se bo sveta maša pričela z molitvijo križevega pota. 
  
SVETA SPOVED  
Zakrament svete spovedi je zakrament božjega usmiljenja in ljubezni Boga 
do vsakega človeka. Prav je, da vsaj v času pred veliko nočjo in božičem 
gremo k sveti spovedi. Tega pa za lansko veliko noč in tudi božič ni bilo 
mogoče, zaradi epidemije. Da bi lažje omogočili za letošnji postni čas bo 
pred vsako sveto mašo priložnost za sveto spoved. Res lepo povabljeni k 
sveti spovedi. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V tem tedni skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Drviš in Palence. 
 

1. POSTNA NEDELJA 
Ponedeljek 
22.2.2021 

Sedež apostola 
Petra 

  

Torek 
23.2.2021 

sv. Polikarp 
škof 

16.30 
17.00 

molitev rožnega venca 
za † Rudija Straška  
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
24.2.2021 

sv. Matija 
apostol 

  

Četrtek 
25.2.2021 

sv. Valburga 
opatinja 

 
 

 

Petek 
26.2.2021 

sv. Aleksander 
škof 

  

Sobota 
27.2.2021 

sv. Gabrijel 
Žalostne 

Matere Božje 

7.45 
8.00 

molitev Križevega pota 
za † Ivanko Drofenik   
 

Nedelja 
28.2.2021 

2. POSTNA 
NEDELJA 

sv. Roman 
opat 

9.00 
 
 

10.30 

za † Dragico Galun, Antona in 
Marijo Javornik 
za † Rozalijo Gaberšek 
za † Slavico Gaberšek 
za † Leopolda Majerja 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


