
1. POSTNA                    1. marec 2020                 Leto XX, štev. 10 

 
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 

 
Duhovna misel za 1. postno nedeljo, Anton Perger, župnik v Vojniku 

K cesarju Dušanu Silnemu, ki je šel v zgodovino kot okrutnež in človek s 
krvavimi rokami, je prišel na pepelnico starček - svetniški menih in mu 
prinesel na krožniku slastno dišečo pečenko. Na cesar, izvoli in jej mu je 
dejal. In cesar je od presenečenja pobledel. Kaj, ali me izzivaš, danes na 
pepelnico, ko je strogi post naj bi jedel meso? In menih .. A, tako.. Tega 
koščka mesa se braniš - revežem pa požiraš hiše, ljudi pa kolješ kot živali, 
žene svojih podložnikov pa jemlješ in oskrunjaš. Bojiš se vzeti v usta ta 
košček mesa, iz tvojih ust pa prihaja vsak dan laž, krivične sodbe, bogokletja. 
Bojiš se, da bi na postni dan prišlo v tvoja usta in želodec nekaj nedolžnega 
živalskega mesa, tvoje srce pa je polno gnusobe in hudobije... Še je svetniški 
mož govoril in cesar je poslušal. To je bila za njega ura milostnega spoznanja. 
In tisto noč ni mogel več mirno spati.... 

Na pepelnično sredo smo tudi mi začeli sveti 40 dnevni postni čas. Odrekli 
smo se mesnemu krožniku. Ob tem pa kristjani ne bi smeli preslišati in 
prezreti Kristusovega naročila glede posta. V 15 poglavju Matejevega 
evangelija imamo zapisane Jezusove besede: Ne omadežuje namreč človeka 
to kar prihaja v usta in gre v želodec. Kar prihaja iz ust, pride iz srca in to 
omadežuje človeka. Iz srca namreč prihajajo hudobne misli, umori, 
prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletve. To je tisto kar 
omadežuje človeka. Bistvo posta tako ni en grižljaj več ali manj – ampak 
spreobrnjenje srca – postati malo"  boljši človek. Na prvo postno nedeljo 



slišimo pri bogoslužju pomenljive besede: Svojim vernim, Gospod 
dobrotljivo daješ, da vsako leto z očiščenimi srci radostno pričakujejo 
velikonočne skrivnosti. Z večjo vnemo naj bi se posvečali molitvi in delom 
ljubezni do bližnjega. Prejemali naj bi skrivnosti novega življenja - pri tem je 
mišljena spoved in obhajilo - da bi se tako bližali polnosti božjega 
posinovljenja. 

Mašno berilo prve postne nedelje nas povede na sam začetek človeške 
zgodovine. Adamov greh. Prvi človek na izpitu pade. Sam hoče biti kakor 
Bog. Ne le Adam. Vsi padamo. In od tega padca brni in drhti še danes zemlja. 
Kdor pade v globoko brezno, se sam nikdar ne more rešiti iz njega. Tako se 
tudi človeštvo in vsak posameznik ki strmoglavi v brezno greha,  ne more 
rešiti sam. Potrebuje rešenje, rešitelja od zgoraj, od Boga. In Bog se je res 
ljubeče sklonil nad človeštvo, poslal nam je svojega Sina, da nas je s svojim 
svobodno sprejetim trpljenjem rešil iz teme in brezna greha, s svojo smrtjo 
premagal in uničil našo smrt in nam s svojim vstajenjem od mrtvih spet 
omogočil neminljivo življenje... Vse lepo in prav, boste rekli. A kaj ko 
vsakdanje življenje teče po svojih tirnicah. Prav zato pa na prvo postno 
nedeljo v evangeliju spremljamo Jezusa, ki zavestno gre v puščavo. Tam je 
sam premaga s svojim Očetom - Bogom. In tam v moči molitve zavestno vse 
tri velike skušnjave: poželenje oči, poželenje mesa in napuh življenja. 

Boli nas, če vidimo v naravi divja odlagališča odpadkov ali nevarnih snovi. 
Hitro smo pripravljeni povzdigniti glas. V postu pa smo vsi povabljeni, da 
pogledamo v svoje srce, dušo, notranjost. Kakšna odlagališča grehov, slabih 
misli, besed in dejanj bomo odkrili. Post je v tem, da se ustavim zamislim in 
iskreno vprašam: Kaj bom storil, da bo moje srce čist in prijeten prostor, 
kamor bom lahko z veseljem povabil sočloveka in s tem tudi Boga.. 

 
POSTNI ČAS: Postni čas nas vabi, da odrinemo v svoji veri in duhovnosti bolj 
na globoko. Morda nekaj predlogov za letošnji postni čas: branje Svetega 
pisma ali kakšne druge literature z versko vsebino, odločitev za osebno, 
skupno ali družinsko molitev, odločitev za kakšno posebno dobro delo, 
odpoved kakšni razvadi ali slabi navadi, iti k sveti maši tudi med tednom, 
obisk Križevega posta, priprava na življenjsko spoved, sodelovanje in pomoč 
pri župnijski Karitas, obisk bolnih in ostarelih, sprava z osebo s katero smo 
morda v sporu miloščina – dar za potrebe župnije, župnijsko Karitas ali za 
kakšen drug dober namen. Vse to nas mora voditi k osebni veri v Jezusa 
Kristusa našega Odrešenika, s pomočjo katerega postajamo boljši ljudje. 
 
PRVI ČETRTEK: Četrtek je prvi v mesecu, vabljeni k molitvi za duhovne 
poklice in sveti maši. Ta dan bo obisk bolnikov na domu. 
 
PRVI PETEK: Petek je prvi v mesecu, vabljeni k molitvi pred Najsvetejše in k 
sveti maši. 
 
VEROUK: V četrtek imajo vsi razredi verouk. 



MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: Vsak petek v postnem času, bomo sveto mašo 
pričeli z molitvijo križevega pota. 
 
KRIŽEV POT K SV. ROKU V ŠMARJU: Vsako postno nedeljo, ob 15. uri, 
vabljeni k molitvi križevega pota med kapelami k sv. Roku v Šmarju. 
 
ROMANJE PO POTEH SV. JANEZA PAVLA II. – POLJSKA: V času od četrtka 23. 
(odhod je ob 22. uri) do ponedeljka 27. aprila, povabljeni na romanje po 
poteh sv. papeža Janeza Pavla II – Poljska. Romarska pot bo vodila v Auswitz, 
Čentsahovo – Marijino romarsko središče Poljske, Krakov, kalvarija 
Zebrovska in Wadowice. 
 
PREVENTIVNI UKREPI V CERKVI ZARADI KORONA VIRUSA: Do nadaljnjega 
bodo kropilniki z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev izpraznjeni. Verniki 
naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti 
pokrižanje z blagoslovljeno vodo. Pri pozdravu miru duhovnik in verniki 
opustijo stisk roke. Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo 
na roko. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu skrbijo za župnijsko 
cerkev verniki iz Nove vasi in Pijovc. 
 

1. POSTNA NEDELJA  
Ponedeljek 

2.3.2020 
sv. Neža 

Praška,klarisa 
8.00 za † Marijo in Franca Rupnik 

Torek 
3.3.2020 

sv. Kunigunda 
kraljica 

8.00 Lemberg: 
za † Jožefa Jagodič 

Sreda 
4.3.2020 

sv. Kazimir 
kraljevič 

  
 

Četrtek 
5.3.2020 

sv. Hadrijan 
mučenec 

15.30 
16.00 

molitev za duhovne poklice 
pred Najsvetejšim 
za † Alojza in Elizabeto, Robija 
Vrbovšek, starše Romih 

Petek 
6.3.2020 

sv. Fridolin 
opat 

7.30 
 

8.00 

molitev Križevega pota pred 
Najsvetejšim 
za † Slavo Mlakar 

Sobota 
7.3.2020 

sv. Perpetua 
in Felicita 

8.00 za † Tilčko Majcen 

Nedelja 
8.3.2020 

2. POSTNA 
NEDELJA 

sv. Janez od 
Boga redovnik 

8.00 
 

10.30 

Lemberg: 
za † Milana Žaberl (obl) 
Sladka Gora: 
za † Bojana Koštomaj 

Naslov: www.sladkagora.com, Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

