
 
 
 
 
 

                   

                                             

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    

                                                                  26. februar 2023  

             

 
          

NEDELJA 1. POSTNA                                                                         

26.02.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Berto in Franca Jezernik  

10.00   za +Alojzijo Novak, obl.                   

Ponedeljek Gabrijel                                             

27.02.                18.00   za +Vita Koprivec, 30. dan                                                                              

Torek Roman                                                  

28.02.     18.00   za +Jožeta Podpečan, obl.                          

Sreda Albin                                                                                  

01.03.                                                 18.00   za +Marico in vse Dušakove, obl.  

Četrtek Neža Praška                                    

02.03.         18.00   za +Marijo Adamovič, osmina   

Petek Kunigunda – zavetnica cerkve na Gori – prvi petek  

03.03. 18.00   za +Jakoba in Justino Doler, obl.                 
           - po maši križev pot  

Sobota - prva sobota  

04.03.                8.00     za +Slavka in Zinko Vrhovnik ter starše, obl.                          

NEDELJA 2. POSTNA                                                                         

05.03.       
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Izidorja Jelen, obl.               

11.00   na Gori  za +Slavka Polak in rajne Boštjanove  
 

  
 



                    
  
1. POSTNA NEDELJA                   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ                                                        
 

Jezus se je štirideset dni postil in je bil skušan 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 4,1-11) 

Tisti čas je Duh odvêdel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil 

štirideset dni in štirideset noči, je postal napósled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu 

rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovóril: »Pisano 

je: ›Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.‹« 

Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja 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.‹« Jezus mu je odgovóril: »Pisano 

je tudi: ›Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹« Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo 

visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: »Vse to ti 

bom dal, če padeš predme in me moliš.« Tedaj mu je Jezus rekel: »Pobêri se, satan, 

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

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

 



 

Mt 4,1–11 

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 

 

 

Hudi duh je v puščavi kmalu po krstu Jezusa skušal.  

Jezus naj bi spremenil kamne v kruh in si postregel; s skokom z vrha templja naj bi si 

pridobil moč in ugled; za ceno poklona hudiču naj bi za vedno zavladal svetu.  To so bile 

vabljive in privlačne obljube. Toda Jezus jih je zavrnil, ne s pomočjo kakšnega posebnega 

znamenja, ampak s sklicevanjem na Sveto pismo – na smernice, ki so bile na voljo vsem 

odraslim Judom. Skušnjave so na videz obetale lepe stvari, toda Bogu to ni bilo najbolj všeč. 

Jezus je Božji Sin, Božje sinovstvo pa popolnoma nasprotuje zagledanosti vase.  

Za vse  nas je skušnjava življenjsko dejstvo. Hudič je odločen sovražnik, ki nas skuša stalno 

spraviti  nazaj  pod svoj vpliv. Če nas more le malo odvrniti od pokorščine Bogu, je že 

srečen. Ko to doseže v nas zaživi naša stara narava in ta stori preostalo. Vendar ni nujno, da 

skušnjava vodi v poraz. Lahko je tudi sredstvo, da dosežemo duhovno zdravje. Res je, da smo 

kot kristjani pod duhovno zaščito. Bog nikoli ne dopusti, da bi bili skušani preko svojih moči. 

Izhod je mogoč iz vsakega položaja. Vsaka skušnjava je dokaz, da nam je Bog dal svobodno 

voljo.   
                                                                                                                    Po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo 

 

 

 



 

 

 

 


