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POJDI IN ŽIVI 

"Gospod je rekel Abramu: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. 

Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v blagoslov. Blagoslovil bom tiste, 

ki te bodo blagoslavljali, in preklel tiste, ki te bodo preklinjali, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.« (1 Mz 

12,1–3) Zgodba omenja trojni izhod: iz dežele, iz rodbine in iz očetove hiše. To so menihi razlagali takole: Najprej mo-

ramo oditi od vsega, kar nas dela odvisne, kar nas veže. Izseliti se pomeni: oditi v svobodo, postati svoboden od vsega, 

kar nas ovira v življenju, osvoboditi se podob, ki nas vežejo. Drugi izhod velja občutkom preteklosti. Po eni strani mora-

mo pretekle občutke užaljenosti in prizadetosti pustiti za seboj in prenehati krožiti okoli njih. Vsekakor lahko izpustimo 

le to, kar smo sprejeli. Le če jih zaznam, jih lahko tudi izpustim. Po drugi strani pa naj bi izpustili tudi pretekle evforične 

občutke. Nekateri živijo le v preteklosti in govorijo o zlatih starih časih. Toda tako se upirajo temu, da bi bili tam, kjer 

zdaj živijo. Tretji izhod pa je namenjen vidnemu. Izseljujemo se iz vsega, kar je pomembno za ta svet: iz bogastva, 

imetja, priznanja, uspeha, da bi se odpravili na pot preobrazbe. Potovati pomeni tudi spreminjati, spreminjati se, biti 

spremenjen. Le kdor se odpravi na pot in se spreminja, je pripravljen dopustiti Bogu, da ga preobrazi. Če smo se pri-

pravljeni izseliti iz vsega poznanega kot Abraham, se napotiti na pot, bomo postali blagoslov za druge. Blagoslov za 

druge pa bomo postali takrat, kadar bomo zaznali Božji blagoslov nad seboj. Blagoslovljeni smo. Bog je nad nami izre-

kel dobre besede. Zato bi morali prenehati negativno vrednotiti vse okoli sebe. Po svoji poti hodimo v znamenju Božje-

ga blagoslova. Njegov blagoslov je kot plašč, ki nas zavaruje, ki nas ogrne. Tako lahko gremo po svoji poti, polni zaupa-

nja. Kajti ta pot nas bo vodila v življenje. Blagoslov pomeni tudi rodovitnost: naše življenje bo za druge blagoslov, ker 

sami cvetimo in prinašamo sadove." Naj bo postni čas čas odločitve za izhod in za življenje. Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 
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 MAREC 

1 
SREDA 

sv. Albin, škof 1830 češčenje Najsvetejšega 

1900 (++ Rozalija in Avguštin Udir; + Milka Brejc)* 

MAREC 
2 

ČETRTEK 

sv. Neža Praška, opatinja 700 (po namenu)* 
 

MAREC 
3 

PETEK 

sv. Kunigunda, kraljica 
1. petek  

1830 češčenje Najsvetejšega 

1900 (za blagoslov pri delu; za zdravje)* 

MAREC 
4 

SOBOTA 

sv. Kazimir, poljski kraljevič, 
1. sobota-obhajanje starejših po 900 

1900 + Marjan Sušnik, obl. 

MAREC 
5 

NEDELJA 

2. postna nedelja 700 za farane 

1000 ++ mama Pavla Papler, obl., hči Pavla in Mohorič Vinko 

MAREC 
6 

PONEDELJEK 

sv. Marcijan, mučenec 1900 + Marija Kalan; ++ Kleč in Gogala 

1930 Svetopisemska skupina 

MAREC 
7 

TOREK 

sv. Perpetua in Felicita, mučenki 
 

700 (po namenu)* 

MAREC 
8 

SREDA 

sv. Beata, mučenka 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 (po namenu)* 

MAREC 
9 

ČETRTEK 

sv. Frančiška Rimska,  
redovnica 

700 (po namenu)* 

MAREC 
10 

PETEK 

40 mučencev iz Armenije 1900 (+ Marjanca Klemenčič, obl.;  

          + Franc Pogačnik-Pšcov ob godu)* 

MAREC 
11 

SOBOTA 

sv. Benedikt, škof 1900 SB + Marijan Starman (sosedje) 

MAREC 
12 

NEDELJA 

3. postna—papeška nedelja 

možnost za spoved od 915 do 955 

700 za farane 

1000 + Marjanca Klemenčič 

MAREC 
13 

PONEDELJEK 

sv. Kristina, mučenka 1900 ++ Katarina in Ciril Eržen ter Neža in Anton Janc; 
         + Jože Knific, roj. dan in god 

MAREC 
14 

TOREK 

sv. Matilda, kraljica 700 (po namenu)* 

MAREC 
15 

SREDA 

sv. Placid, redovnik 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 + Vinko Benedičič 

MAREC 
16 

ČETRTEK 

sv. Herbert, škof 700 (po namenu)* 

MAREC 
17 

PETEK 

sv. Patrik, škof, misijonar 1900 + Janko Kavčič (soseda) 

MAREC 
18 

SOBOTA 

sv. Jožef, Jezusov rednik 1900 ++ Jeralovi 



 

   MAREC 
19 

NEDELJA 

4. postna nedelja 

možnost za spoved od 915 do 955 

700 za farane 

1000 ++ Štularjevi 

MAREC 
20 

PONEDELJEK 

sv. Martin iz Brage, škof 1900 + Marija Lotrič (Jelenčevi); ++ Trebar in Jereb 

MAREC 
21 

TOREK 

sv. Serapion, škof 700 + Janez Balanč (nečak Branko) 

MAREC 
22 

SREDA 

sv. Lea, spokornica 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 ++ Meta, Egidij in Milica Papler 

MAREC 
23 

ČETRTEK 

sv. Jožef Oriol, duhovnik 700 + Marijan Starman (sosedje) 

MAREC 
24 

PETEK 

sv. Katarina Švedska, redovnica 1900 + Janez Bešter, obl., in ++ Jožkovi 

MAREC 
25 

SOBOTA 

GOSPODOVO OZNANJENJE ŽUPNIJSKO POSTNO ROMANJE 
doma ni sv. maše 

MAREC 
26 

NEDELJA 

5. postna—tiha nedelja, 
DAROVANJE 

možnost za spoved od 915 do 955 

700 za farane 

1000 + Frančiška Bešter (domači) 

MAREC 
27 

PONEDELJEK 

sv. Peregrin, redovnik 

spoved za veroukarje 

1900 + Anton Puščenik, obl.; + Vinko Brenkuš, obl. 

MAREC 
28 

TOREK 

sv. Bojan, knez 700 za zdravje župljanov in domačih 

MAREC 
29 

SREDA 

sv. Bertold, redovnik 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 + Pavel Jereb 

MAREC 
30 

ČETRTEK 

sv. Janez Klimak, opat 700  (po namenu)* 

MAREC 
31 

PETEK 

sv. Gvido, opat 1900 + Jože Knific, obl. 
 

Simbolika in sporočilo cvetne nedelje: Liturgija cvetne nedelje se začne s slovesno procesijo. Verniki se običaj-
no zberejo zunaj cerkve, duhovnik prebere evangelij o Jezusovem prihodu v Jeruzalem. Ljudje ta dan prinesejo 
oljčne vejice in skrbno narejene butarice (presmece, pušeljce …), ki jih duhovnik blagoslovi. Nato gre procesija s 
pesmijo in molitvijo v cerkev, ki je simbol za sveto mesto Jeruzalem. S to procesijo je izraženo hrepenenje po 
miru. Mir, ki prihaja z Jezusom in odhaja z njim v nebesa, bi naj napolnil tudi nas na zemlji. Procesija nas tako 
spomni na to, kdo je v resnici Kristus, čigar trpljenje bomo poslušali med sveto mašo. Ko ga z zelenjem častimo 
kot kralja, tudi sami občutimo njegovo kraljestvo: in kot kraljevski ljudje vstopimo v naš Jeruzalem, mesto miru. 
Če Jezus kraljuje v nas, je naša notranjost kraljestvo miru, v nas je Jeruzalem, mesto miru. Blagoslovljeno zele-
nje nesemo domov in z njim okrasimo hišo: s tem Jezusov mir prinašamo tudi domov. Tako na zunaj priznava-
mo, da je Jezus naš pravi kralj, ki bi naj vladal tudi v naših domovih in srcih. To zelenje naj nas spominja, da smo 
kraljevski ljudje in da naj tudi naša srca napolni Kristusov mir. Ljudje zaupamo, da z blagoslovljenimi vejicami 
prinašamo na domove Božji blagoslov, ki nas spremlja skozi vsakdan. V evharistiji te nedelje pa beremo tudi 
Kristusov pasijon, vsako leto iz drugega evangelija. Letos nas nagovarja evangelist Marko. Sicer pa bomo pasijo-
nu prisluhnili še enkrat v velikem tednu, in sicer na veliki petek.                                         Po: A. Grun, Oče, odpustim jim  



 

 


