
Nedelja 5. 3.: 1. POSTNA NEDELJA – sv. maše ob 8. in 10. uri, na Pijavi Gorici ob 9. uri, na Kureščku 

ob 15. uri; na Igu ob 14. uri križev pot, ki ga pripravijo zakonske skupine. 
  
GODOVI: 

    Ponedeljek 6. 3.: sv. Fridolin, opat; Konon, vrtnar, mučenec 

    Torek 7. 3.: sv. Perpetua in Felicita, mučenki 

 Sreda 8. 3.: sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj; sv. Beata (Blaženka), mučenka 

    Četrtek 9. 3.: sv. Frančiška Rimska, redovnica 

    Petek 10. 3.: 40 mučencev iz Armenije; sv. Makarij Jeruzalemski, škof. 

    Sobota 11. 3.: sv. Sofronij, škof; Konštantin, spokornik, mučenec - kvatre 
    Nedelja 12. 3.: 2. POSTNA NEDELJA - gregorjevo, ob 10. uri ŽEGNANJE NA DOBRAVICI – 

vabljeni na Dobravico! 

- Zimskih počitnic je konec, zato od jutri redni pouk in verouk. 

- Jutri po sv. maši OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS, ob 19.30 SESTANEK ZA ŽPS. 

- Papež Frančišek je za postni čas napisal posebno poslanico, v kateri pravi, da je to ugoden 
trenutek za poglabljanje duhovnega življenja po sredstvih posvečevanja, ki nam jih ponuja 
Cerkev: post, molitev in miloščina. Temelj vsega pa je Božja beseda, ki smo jo v tem času 
povabljeni še bolj vztrajno poslušati in meditirati. 

- Potem nam razloži priliko o bogatinu in Lazarju. Bogatin nima imena, Lazarjevo ime pa v 
dobesednem prevodu pomeni Bog pomaga. 

- Apostol Pavel pravi, da je »korenina vsega zla pohlep po denarju« (1Tim 6, 10), ki je glavni 
razlog za pokvarjenost ter vir zavisti, sporov in sumničenj. Denar nam lahko celo tako 
zavlada, da postane malik. 

- Najnižja stopnička te moralne pokvarjenosti je napuh. Bogataš se oblači kot kralj in ravna kot 
bog in pri tem pozablja, da je le smrtnik. Za tiste, ki jih je spridila ljubezen do bogastva, ne 
obstaja nihče drug kot le oni. Ljudi okrog sebe ne morejo videti. Bogataš ne vidi izstradanega 
reveža, ki v bolečinah leži pri njegovih vratih. 

- Bogataš je Lazarja prepoznal šele v onostranskih  mukah. Želi, da bi revež ublažil njegovo 
trpljenje s kapljo vode. Dejanje, ki ga želi od Lazarja, je podobno tistemu, ki bi ga bogataš 
lahko storil, pa ga nikoli ni. 

- Postni čas je ugoden čas za obnovitev srečanja s Kristusom, ki živi v svoji Besedi, v 
zakramentih in v bližnjem. 

- Umrla sta Janez Mencej, Banija 37., pogreb bo v sredo 8. 3. Ob 15. uri; Gabrijel Tancek, z 
Rakovniške ul. 14, pogreb bo v sredo ob 16. uri. Priporočam ju v molitev. 

 

OD NEDELJE, 5. 3., DO NEDELJE, 12. 3. 2017 
 


