
26. FEBRUAR 2023     -         1. POSTNA NEDELJA         -         LETO XIII,  št. 8 
Evangelij: Jezus se je štirideset dni 

postil in je bil skušan Mt 4,1 11 
1

 Tisti čas je Duh odvědel Jezusa v 

puščavo, da bi ga hudič skušal.
 2

 Ko se 

je postil štirideset dni in štirideset noči, 

je postal napósled lačen. 
3

 In pristopil je 

skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, 

reci, naj ti kamni postanejo kruh.«  
4

 On 

pa je odgovóril: »Pisano je: ›Človek ne 

živi samo od kruha, ampak od vsake 

besede, ki prihaja iz Božjih ust.‹ « 
5

 

Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto 

mesto in ga postavil vrh templja 
6

 ter 

mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, 

kajti pisano je: ›Svojim angelom bo zate 

zapovedoval‹ in: ›Na rokah te bodo 

nosili, da z nogo ne zadeneš ob 

kamen.‹ « 
7

 Jezus mu je odgovóril: 

»Pisano je tudi: ›Ne preizkušaj 

Gospoda, svojega Boga!‹ « 
8

 Spet ga je 

hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. 

Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo 
 9

 ter mu rekel: »Vse to ti bom 

dal, če padeš predme in me moliš.« 
10

 Tedaj mu je Jezus rekel: »Poběri se, satan, 

kajti pisano je: ›Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!‹ « 
11

 Tedaj 

ga je hudič pústil, in glej, angeli so pristopíli in mu stregli. 

 

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. A. Grün 

 

NE SAMO OD KRUHA 

Nekateri bi nas radi prepričali, da človek živi samo od kruha in samo za kruh; 

samo od telesa in samo za telo. 

Tovarne hrane in pijač tekmujejo, kateri njihovi izdelki bodo okusnejši. Pohištvena 

industrija ponuja opremo, v kateri se bomo počutili najudobneje. Avtomobilska 

industrija ustvarja avtomobile, v kateri bomo izgledali prestižno. Modne trgovine 

se hvalijo, da bo v njihovih oblekah naša postava najprikupnejša. Potovalne 

agencije nas prepričujejo, da bomo na najlepših destinacijah sveta, 

najpomembnejši in nas bodo razvajali kot bogove. Da ne omenimo, koliko 

denarja gre za lepotičenje, da bi naše telo izgledalo najlepše in najprivlačnejše. 

Spletne strani in televizijski programi, ki razkazujejo in poudarjajo telesnost, 

praktično vsakodnevno vstopajo v naša stanovanja. Razni svetovalci in svetovalke 

učijo, da sta denar in telesni užitek človekova vrhovna vrednota. Športna igrišča 

postajajo vse bolj prerivališča. Geslo: zdrav duh v zdravem telesu se mora umikati 

drugemu geslu: ko gre za zmago, ne izbiramo sredstev.  

V takem ozračju je postni čas, ki ga začenjamo, nesodoben. Besede o postu in 

pokori, ki postavljajo meje telesnim užitkom, zvenijo tuje. Jezusov klic iz puščave, 

naj ne živimo samo od kruha, nam neprijetno bije na naša ušesa. 

Človeško telo je nekaj velikega. Tako tesno smo z njim povezani, da smemo reči: 

moje telo sem jaz. Toda jaz nisem samo telo, tudi duh sem. Bila so stoletja, ko 

so ljudje tako negovali duha, da so na telo pozabljali. Tega pretiravanja ne 

moremo hvaliti. Danes tako negujemo telo, da zanemarjamo duha. V 

občudovanju telesne lepote in njegove moči gremo predaleč, ugašamo duha, 

zapostavljamo omiko in krnimo skladnost človeške osebnosti. Tudi te skrajnosti 

ne moremo hvaliti. Jezusov klic v današnjem evangeliju, naj ne živimo samo od 



kruha, je toliko bolj sodoben, kolikor manj sodobno zveni. A na njem sloni naša 

vera! Po: F. Cerar 

 

OBISK BOLNIKOV NA DOMU bo v torek, 28. februarja po 16. uri.  

 

PRVA NEDELJA  

Prihodnja nedelja (5. marec) je prva v mesecu, zato je tudi darovanje okoli oltarja 

– »ofer« za potrebe župnije. Zahvaljujemo se vam za vsak vaš dar, ki ga namenite 

za potrebe župnije. Iskrena Bog povrni.  

 

FILM O SLOMŠKU 

Pred nami je nov filmski mejnik v slovenski katoliški produkciji, celovečerni film o 

svetniškem kandidatu Antonu Martinu Slomšku. Sodoben filmski portret odkriva 

ozadje njegovega vizionarskega dela. Iz številnih niti stkana pripoved o človeku, 

ki je globoko spoštoval okolje v katerem je odraščal in pozneje deloval. S svojo 

odločnostjo in velikimi napori je domači kulturni prostor pomikal ob bokih drugih 

evropskih narodov, ki so sredi 19. Stoletja doživljali preporod. Srečen bo čas  je 

navdihujoča zgodba o človeku, ki je poznal slovensko dušo in ji vdano posvetil 

celo svoje življenje.  

Projekcija filma bo v petek, 24. marca, ob 19. uri v dvorani Kino Šmarje. Lepo 

vabljeni.  

 

POSTNI ČAS in KRIŽEV POT: V postnem času smo še posebej nagovorjeni k 

redni vsakdanji molitvi, obisku nedeljske sv. maše, k sveti spovedi, odpovedi 

določeni razvadi ali dobrini, dobrim delom,…  

 

MOLITEV V POSTNEM ČASU 

Gospod, moj Bog, 

odpri mi ušesa za tvojo besedo. 

Tvoja beseda naj preoblikuje moje misli, 

da bom spoznal svoje dostojanstvo 

in ga priznal drugim. 

Utelesi naj se v mojih dejanjih 

in usmeri moj korak k človeku ob meni. 

Odmeva naj v mojih besedah 

in ozdravi naše odnose. 

Še posebej naj ozdravi naše bolečine, 

ki jih povzroča zasvojenost. 

Gospod, Tebi je to mogoče – pomagaj mi, 

da bom sprejel tvojo ljubezen 

in Te prepoznal v svojih bližnjih. Amen. 

  

OBNOVA POTI KALVARIJE 

V tem tednu se naj bi začela obnavljati pot Kalvarije, zaradi tega bo do konca 

mesece aprila pot zaprta na celotnem območju od prve kapelice do cerkve sv. 



Roka. Zaradi zapore poti ob postnih nedeljah ne bo pobožnosti križevega pota k 

sv. Roku.  

Ker pa pot še ni zaprta, zato bomo na prvo postno nedeljo, 26. februarja še imeli 

križev pot med kapelicami k sv. Roku. V primeru slabega vremena pa bo križev 

pot v župnijski cerkvi. Lepo vabljeni. 

 

MINISTRANTI 

V nedeljo 5. marca vabimo ministrante na popoldanski izlet. Ob 13.30 bomo 

štartali izpred Šmarskega župnišča. Povratek v Šmarje je načrtovan med 18. in 

18.45. uro. Zaradi organizacije potrebujemo prijave, ki jih sporočite g. Damjanu 

ali g. Janezu najpozneje do četrtka, 2. marca.  

 

ROMANJE: V letu 2023 sta predvideni romanji v Međugorje od 26. do 29. 

aprila in z agencijo Aritours od 14. do 17. septembra v Vojvodino in Baranjo.  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE Od 27. februarja do 5. marca 

naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Drviš in Polence. 

 

 

Ponedeljek 
27. 2. 2022 

Gabrijel Žalostne 

M.B., redovnik  

  

Torek 
28. 2. 2022 Ožbolt, škof  

16.30 
17.00 

molitev rožnega venca 
za † Hermana Turnška 
molitev pred Najsvetejšim za 
duhovne poklice 

Sreda 
1. 3. 2022 

Albin (Zorko), 

škof 

  

Četrtek 
2. 3. 2022 

Neža Praška, 

devica  

  

Petek 
3. 3. 2022 

Kunigunda, 

cesarica 

  

Sobota 
4. 3. 2022 

Kazimir, kralj 

  

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Janeza Gajška 

Nedelja 
5. 3. 2022 

2. postna nedelja 

Hadrijan, muč. 

9.00 za † Darinko in Markota 
Plevnik 
za † Ano Zvonar 

 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik in dekan Damjan Ratajc (041 576 

012). Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, 

www.zupnija.kristanvrh.si 


