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1. postna nedelja 

oznanilo
Zaupaj v Gospoda 

in korakaj 
naravnost naprej. 
Bodi kot  ptiček, 

ki čuti, 
kako se trese veja, 

na kateri sedi, 
pa vendar poje naprej, 

ker ve, da ima krila.
(Janez Bosko)

Mr 1,12-15
PREČIŠČENI PROTI VELIKI NOČI
Berilo iz Stare zaveze poroča o potopu 
in zavezi, ki jo je pravični Bog sklenil 
s preživelimi – zvesto Noetovo rodbi-
no in vsemi živimi bitji. Svetemu pi-
satelju ne gre 
za to, da bi 
nas kratkočasil 
z zanimivim 
p r i p o v e d o -
vanjem, tem-
več nam hoče 
povedati: »Bog 
je pravičen in 
usmiljen, hoče 
nas rešiti – ne vsakega posamezno, 
ampak v skupnosti, na ladji.« Pogos-
to primerjamo življenje posamezni-
ka in skupnosti s čolničem in ladjo. 
Valovi življenja so razburkani, čolnič 
le po čudežu ostane na površju, ladja 
pa valovom lahko kljubuje. Bog hoče, 
da drug drugemu z molitvijo, žrt-



vijo in dobrim zgledom po-
magamo do končne rešitve, 
do srečnega prihoda v pristan.
Sveti Peter se v drugem beri-
lu sklicuje na Noetovo lad-
jo in pravi o njej, da je bila le 
podoba krsta. Po njem smo vsi 
odločeni za končno rešenje. 
Izmije nam madeže, toda ne 
na telesu, ne prinaša nam no-
benih zunanjih prednosti za 
lažje življenje, ampak očiščuje 
naše duše po moči Kristusove 
krvi, ki je bila za nas prelita.
V postnem času naj bi obnovili 
milost krsta, ki je v nas morda 
zakrnela. Kako naj to storimo? 
Evangelij nam postavlja pred oči 
Božjega Sina. Po krstu v Jordanu 
se je za štirideset dni umaknil v 
puščavo. Z molitvijo in postom 
se je pripravljal na nastop svo-
jega poslanstva: oznanjati bla-
govest odrešenja. Te njegove 
»duhovne vaje« so Cerkev 
spodbudile, da je v bogosluž-
no leto uvedla štiridesetdnevni 

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)

postni čas. V njem naj bi se 
verniki z večjo vnemo posveča-
li molitvi in delom ljubezni 
do bližnjega ter tako napolnili 
»baterije« svojega srca z lučjo 
Božje milosti. Iz lastne izkušnje 
vemo, da se včasih iskreno tru-
dimo, da bi bili dobri kristjani 
z vsem srcem, pravi Jezusovi 
učenci, pa nam kmalu zmanjka 
moči. Kdor nima srca odprte-
ga za Božjo milost, se hitro iz-
prazni. Kdor pa je prazen, tudi 
drugim ne more ničesar dati.



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 svojega Sina ga dal za nas vse. 
Ta je bil »usmrčen po telesu, pa oživljen po duhu«.
Uresničenje te podobe - krst, zdaj rešuje tudi nas.
Krstnim obljubam se večkrat izneverimo. 
     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. 

Ljudje, ki se ženejo za 
vedno večjim bogastvom, 

a si ne vzamejo časa, 
da bi uživali, 

so podobni lačnim ljudem, 
ki neprestano kuhajo, 

a nikoli ne sedejo za mizo.
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Bodimo sejalci veselja! 
Smehljaj 

ustvarja med ljudmi vezi, 
postavlja mostove, 

ustvarja domačnost, 
to je: človeško skupnost 

spreminja v veliko družino.
(Leon-Joseph- Suenens)
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Ste se danes 
že nasmejali?

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.

“Kako čudovito 
je bilo moje življenje! 

Želim si le, 
da bi se tega zavedala že prej.” 

Sidonie-Gabrielle Colette

“Daj vsakemu dnevu možnost, 
da bo najlepši dan 
v tvojem življenju.” 

Mark Twain Zakaj je svetlolaska, zelo vesela, 
če sestavi sestavljanko v enem 
letu? Na škatli: od 4 do 5 let.

Koliko stane puljenje zoba?
Petdeset evrov. Petdeset evrov 
za minutko dela? Če hočete, ga 
lahko pulim tudi pol ure.«

»Gospod profesor, prosim vas 
za roko vaše hčerke.«
»Ni govora! Ali vzamete celo 
hčerko ali iz tega ne bo nič!«


