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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«. 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.
NAPOR ZA PRENOVO
Športniki se veliko pripravljajo na tekmovanje. Vrhunski igralci vložijo veliko časa in moči, da se pripravijo na
nastop. Dober učitelj se resno pripravi na vsako uro pouka …
Kristus je pred začetkom svojega poslanstva šel v puščavo, da bi se nanj pripravil. Post je čas, ko si vsi, ki hočemo resno hoditi za Kristusom, prizadevamo za prenovitev življenja. Lahko bi rekli, da gremo skupaj s Kristusom
v puščavo. Toda, če se ta prenova ne dotakne našega srca, je samo prišitje nove zaplate na staro obleko.
Po: Molimo s Cerkvijo
Izdala Župnija Besnica, Na Vidmu 35, 4201 Zg. Besnica; Odgovarja Igor Jereb, župnik; zupnija.besnica@rkc.si; 04 250 31 77;

MAREC
1
TOREK

sv. Albin, škof

MAREC
2
SREDA

PEPELNICA

MAREC
3
ČETRTEK

sv. Kunigunda, kraljica

MAREC
4
PETEK

sv. Kazimir, poljski kraljevič,
1. petek

MAREC
5
SOBOTA

700 (po namenu)*
1830 češčenje Najsvetejšega
1900 ++ Maks in Marija Frlic
700 v zahvalo za življenje in Božje varstvo
1900 ++ Korlnovi

sv. Hadrijan, mučenec,
1900 + Milka Brejc
1. sobota-obhajanje starejših po 900

MAREC
6
NEDELJA

1. postna nedelja

MAREC
7
PONEDELJEK

sv. Perpetua in Felicita, mučenki

MAREC
8
TOREK

sv. Beata, mučenka

MAREC
9
SREDA

sv. Frančiška Rimska,
redovnica

MAREC
10
ČETRTEK

40 mučencev iz Armenije

MAREC
11
PETEK

sv. Benedikt, škof

MAREC
12
SOBOTA

sv. Justina, devica in redovnica

MAREC
13
NEDELJA

2. postna—papeška nedelja

MAREC
14
PONEDELJEK

sv. Matilda, kraljica

1900 + Marija Bešter (Mojca Bešter),
++ Katarina Eržen in Neža Janc, obl.

MAREC
15
TOREK

sv. Placid, redovnik

700 za farane

MAREC
16
SREDA

sv. Herbert, škof

MAREC
17
ČETRTEK

sv. Patrik, škof, misijonar

MAREC
18
PETEK

sv. Ciril Jeruzalemski,
škof in cerkveni učitelj

700 + Sabina Vegelj
1000 (++ mama Pavla in hčerka Pavla Papler,
+ Marjanca Klemenčič, za zdravje)*
1900 ++ Meta in Egidij Papler—Tinetovi,
+ Marjanca Klemenčič
700 za farane
1830 češčenje Najsvetejšega
1900 + Danijela Fajfar, 30. dan

700 (po namenu)*
1900 + Franc Pogačnik—Pšcov, god

1900 (+ Emilija Papler (Ivanka in Milena),
+ Marija Starič)*
700 po namenu
1000 ++ Obedovi

1830 češčenje Najsvetejšega
1900 (po namenu)*
700 (po namenu)*
1900 + Jožefa Papler, 30. dan

MAREC
19
SOBOTA

sv. Jožef, Jezusov rednik

MAREC
20
NEDELJA

3. postna nedelja

700 za farane

MAREC
21
PONEDELJEK

sv. Serapion, škof

1900 za vse župnijske sodelavce, ++ Zamudovi

MAREC
22
TOREK

sv. Lea, spokornica

700 (po namenu)*

MAREC
23
SREDA

sv. Jožef Oriol, duhovnik

MAREC
24
ČETRTEK

sv. Katarina Švedska, redovnica

MAREC
25
PETEK

GOSPODOVO OZNANJENJE

MAREC
26
SOBOTA

sv. Evgenija, mučenka,

MAREC
27
NEDELJA

4. postna nedelja,
DAROVANJE

MAREC
28
PONEDELJEK

sv. Bojan, knez

MAREC
29
TOREK

sv. Bertold, redovnik

700 (po namenu)*

MAREC
30
SREDA

sv. Janez Klimak, opat

1830 češčenje Najsvetejšega
1900 (+ Jožefa Papler (sosedje), + Alojz Vogrinčič)*

MAREC
31
ČETRTEK

sv. Vido, opat

1900 ++ Štularjevi

1830 češčenje Najsvetejšega
1900 + Jernej Vehovec
700 (po namenu)*
1900 ++ starša Anica in Ivan Okorn

1900 + Marija Starič
700 za farane
1000 + Anton Puščenik, obl.
1900 + Emilija Papler (nečaki), ++ Skvarča

700 (po namenu)*

DA BI RES HREPENELI PO NOVEM SRCU
Če želimo med seboj živeti lepoto zvestobe, radodarnosti in pristnosti, potrebujemo novo srce. Do presaditve
srca pa pridemo z darom duhovnega mišljenja, ki ga v nas zaseje Božja milost, zlasti prek desetih zapovedi. Te
so rentgenski posnetek Kristusa. Niso vrsta prepovedi oziroma omejitev, ampak so novo življenje. Negativni
izraz zapovedi – ne kradi, ne žali, ne ubijaj ... ta NE se spremeni v pozitivno držo: ljubiti, dati prostor drugim v
svojem srcu, v mišljenje, ki seje pozitivnost. Uporabljajmo deset Božjih zapovedi v našem vsakdanu in življenje
bo za vse lepše.
Po: papež Frančišek, nov. 2018
HOJA Z JEZUSOM
Hoja z Jezusom skozi postni čas in Gospodova bližina nas bosta spodbujali k molitvi (če hodimo skupaj z Jezusom, se tudi z njim pogovarjamo), k postu (tudi Gospod se je postil 40 dni v puščavi in se okrepil za boj s skušnjavami), k delom ljubezni (samoumeven sad molitve in posta), saj kdor ne ljubi, ne more biti Jezusov učenec.
SPREOBRNITE SE IN VERUJTE
Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril: »Čas se je dopólnil in
Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!« (Mr 1,14–15)

