
DRUGA POSTNA NEDELJA 4. marec 
NA GORI Mr 9,2-10 
Sama sredi ravnine stoji gora Tabor 
visoka komaj 588 m daje s svojim 
zaobljenim slemenom vtis mogočne 
kupole, ki pokriva ravnino. Gora je 
imela velik pomen v vsej Izraelski 
zgodovini. Krščansko izročilo od 
prvih stoletij dalje postavlja na goro 
Tabor dogodek Jezusovega 

spremenjenja. Na kraju samem je 
danes velika bazilika zgrajena na 
temeljih prejšnjih. Čelna fasada daje 
vtis dogodka, ko Peter reče: 
»postavimo tu tri šotore«, med 
obema stolpoma, ki stojita nad 
nekdanjima kapelama posvečenima 

Mojzesu in Eliju, se pne romanski 
obok okrašen s skulpturami. 
Marsikomu se rado postavi 
vprašanje: zakaj se je Jezus 
spremenil pred očmi apostolov in jim 
razodel svojo slavo? Teologi pravijo, 
da zato, da bi iz tega dogodka črpali 
moč za ure preizkušenj Jezusovega 
trpljenja,smrti in vstajenja. In res 
dogodek se jim je živo vtisnil v 
spomin in so iz tega spomina tudi 
živeli in črpali moč v uri preizkušnje. 
Danes na poseben način doživljamo 
goro Tabor v naših cerkvah. Tu se 
nam oznanja »taborski« dogodek. Tu 
smo povabljeni, da prisluhnemo 
božjemu glasu:«Ta je moj ljubljeni 
Sin njega poslušajte!« Tu se 
srečujemo z njim pri obhajanju svete 
maše. Njegov glas ne dela hrupa, se 
ne vsiljuje. Kdor mu prisluhne doživi 
božjo bližino. Ljudje so vedno iskali 
božjo bližino, zato so tudi zgradili 
toliko cerkva. Nekatere na težko 
dostopnih gorah v želji, da bi bili tam 
bližje Bogu. Vsak obisk cerkve ima 
namen približati človeka Bogu in 
Boga človeku. Postni čas nam želi 
pomagati, do božje bližine, ki 
človeka notranje napolni z mirom, 
pogumom in veseljem. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

BLED ČLOVEK - Na nebeška vrata je potrkalo. Sv. Peter jih je odpel in pred 
vrati je stal bled moški. "Dober dan!" je rekel. "Jaz sem To..." in že je izginil. 
Sveti Peter se je začudil in zaprl vrata, toda nekaj sekund kasneje se je 
ponovilo isto. "Dober dan!" Jaz sem To..." in človek je izginil. Sveti Peter se 
je pritožil Bogu, da se nekdo norčuje iz njega. "Ne, ne!" je dejal Bog. "Tega 
moškega poznam! Ime mu je Tomaž in v bolnici ga ravnokar oživljajo!" 
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SPREOBRNITE SE IN VERUJTE EVANGELIJU Mr 1, 12-15  
V vsakdanjem življenju, v svetu reklam in potrošnje večkrat slišimo vabilo, ki 
pravi: sedaj je ugoden čas za nakup, v času razprodaj v trgovinah ali ugoden 
čas za pridobitev nekih drugih dobrin za življenje. Ugoden čas za študij, 
dopust, poroko, izlet in tako naprej. V postnem času bomo tudi v cerkvi 
večkrat slišali, da je to ugoden čas za našo notranjo prenovo, 
ki naj nam pomaga do bolj zadovoljnega življenja. Stara 
postna pesem poje:  
»Ugoden, bratje, zdaj je čas,  
nam dobri Bog ga je poslal, 
da bi ozdravil bolni svet,  
z zdravilom posta zmernosti…..« 
Zmernost je krepost, ki uravnava 
naš odnos do sveta in njegovih 
dobrin. Zmeren je človek, ki je in 
pije, dela in počiva, govori in 
molči ne preveč ne premalo, 
ampak v ravno pravi meri. 
Nasprotje je nezmernost: v 
hrani, pijači, grabežljivost, 
skopost, častihlepnost, razne 
odvisnosti sodobnega časa. 
Odvisnost od javnega mnenja, 
reklam, potrošnje…. Ker je 
človek ustvarjen za svobodo si mora za svobodo prizadevati z vztrajnostjo. 
Tako kot v športu, tudi v krščanstvu ne gre brez vztrajnosti, vaje in odpovedi. 
Postni čas nas vodi na polje duha, kjer se odvija duhovni boj med dobrim in 
slabim. Vemo najtežje je premagovati svoje slabosti. Izkušnja kaže, da 40 
dnevno prizadevanje za dobro rodi bogate sadove.  
Največje bogastvo človeka je notranja svoboda. Notranje svoboden človek je 
srečen. To pa želim sebi in vsakemu od vas. 



40 DNI BREZ ALKOHOLA!!! 
Večina živi brez alkohola vsak dan. 
Hvala Bogu. Nekateri ne in zato je 
potrebna ta akcija. Upravičenost te 
naj pove zgodba: 
 
Pismo v steklenici. 
Njegov topel objem po napornem 
dnevu, prijazen nasmeh otroku 
in meni…. vedno pripravljen, 
da priskoči na pomoč, poln 
načrtov za prihodnost. 
To je bilo nekoč….. Kaj 
se je zgodilo, kdo ga 
je ukradel, da so od 
pozornosti ostali le 
osorni pogledi, kletev in 
brezbrižnost, od objema le 
kisla sapa, od pripravljenosti 
za pomoč le pozna 
ura. Otroka se 
skrijeta, jaz sama 
pod plazom 
obtožb in 
hudih 
besed. 
Čakam… 
Včasih 
posije sonce, zdi se, da je more 
konec, a ne za dolgo. In tako noč za 
nočjo, da za dnem…. Pretvarjam se 
in upam, da bo dobro. 
Vem, da tudi sosedje in znanci vedo.  
Toda kljub temu mu nalijejo kozarec 
in nato še enega in še enega. 
Sram me je, a si vseeno želim, da bi 
imela pogum in spregovorila. Naj mi 
vendar nekdo pove, da nisem jaz 
vsega kriva. Naj mi pove kako naj se 
postavim zase in za otroka. 
Naj mi vendarle kdo izreče iskreno 
besedo… 

Postni čas nas kliče k 
soodgovornosti. Kristjan je moralno 
dolžan odkloniti alkohol človeku, ki je 
v nevarnosti za zasvojenost. Resno 
razmislimo, če ne pomagamo v kaki 
družini do težkega življenja kot je 
opisano v zgodbi. Dobro poznam 
duhovnika v zrelih moških letih, 

brez urejenega 
gospodinjstva, ki 

je zaradi 
velikodušnosti 

faranov 
telesna in 

duhovna 
razvalina, 

nezmožen za 
delo. »Ko ga pa 

tako rad 
popije« je bilo 
slišati. Sedaj 
so vsi tisti, ki 
so mu stregli 
izginili. V letu 
2010 je bilo v 
Sloveniji 2.170 

prometnih 
nesreč po vplivom alkohola. 3.722 jih 
je bilo leta 2009 sprejetih v bolnico 
zaradi alkohola. Tam so preživeli 
84.396 dni. 624 jih je umrlo. Koliko to 
stane! Zaradi neodgovornosti. 
Vprašanje alkohola je versko in 
moralno vprašanje. Ali se kdaj 
spovemo greha, da smo soudeleženi 
pri grehu alkoholizma????? Cerkev 
se je vedno borila proti alkoholu. V 
Dolu je bilo leta 1909, 11 gostiln in 
več žganjekuh. Leta 1912 je bilo 
ustanovljeno Društvo treznosti. 
Vztrajno delo je rodilo sadove. 

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
Pobožnost križevega pota vsak petek po 
večerni maši in vsako nedeljo ob 14.00 uri 
 
ROMANJE V STOLNICO v soboto 3. marca 
odhod iz Dola ob 8:15. Na koristno in 
zanimivo duhovno doživetje vsi vabljeni. 
Prijave še danes. 
 
Zakonske skupine imajo srečanje: I. v 
četrtek 1. marca in II. 8. marca. 
 
MOLITEV IN POST ZA DOMOVINO 
Lani ob 20. obletnici samostojne Slovenije 
so mnogi Slovenci začeli organizirano moliti 
za mir in blagostanje domovine. Letos nas 
pobudniki molitve vabijo naj zlasti v postnem 
času molimo za našo državo in njene 
prebivalce, da bi vsak na njemu lasten način 
s poštenim življenjem prispeval k skupni 
sreči in blaginji. Molitev in post odpirata 
človeku drugačen pogled na stvarnost v 
kateri živimo. So namreč stvari, ki jih ne 
moremo rešiti z našimi človeškimi močmi. 
Vse občečloveške vrednote imajo svojo 
utemeljitev samo v veri v Boga. Zakaj naj 
bom dober, pošten, zvest, pravičen, 
usmiljen? Ko pa mnogi to niso in na videz 
bolje živijo! Zato, ker imajo te vrednote 
utemeljitev Bogu in so nad časovne, 
veljavne za vse čase. In zato, ker je na 
koncu Bog tisti, ki dobro plačuje in hudo 
kaznuje. 

PONEDELJEK 27. 2.  
19.00 + Anton, Marija in  
            Jožefa Grad  

TOREK 28. 2.  
19.00 v zahvalo in priprošnjo 

SREDA 29. 2.  
7.00 +Angela Zupančič/Podgrad 

ČETRTEK 1. 3. 
18.00 Beričevo: 
   + Alojz in Marjeta Velepec obl. 
19.00 + Jože Klemenčič obl. 

PETEK 2. 3. 
19.00 + Zdenka Meden obl. 

SOBOTA 3. 3. 
9.00 stolnica: za farane  
18.00 + Slavko Pirš in  
             Marjan Trček 

Druga postna nedelja 4. 3. 
7.00 + Pavlič in Podhraški 
8.30 + Kselovi obl. 
10.00 + starši Šimenc obl. 
             / Zaboršt 

PONEDELJEK 5. 3.  
19.00 + Ivan Kunst in + Slapar 

TOREK 6. 3.  
19.00 + starši Zajc / Dol 

SREDA 7. 3. 
7.00 +v čast sv. Duhu za razsv. 

ČETRTEK 8. 3. 
18.00 Beričevo:  
  + Alojz Šiverkar in starši Ložar 
19.00 + Frančiška Grad obl. 

PETEK 9. 3.  
19.00 + Jože Perša obl.  
             / Beričevo 

SOBOTA 10. 3. 
18.00 + Slavko Pirš obl. 

Tretja postna nedelja 11. 3. 
7.00 + Alojzij Pirš obl. 
8.30 + Zamanovi obl. 
10.00 za farane 

DRUGA POSTNA NEDELJA 4. marec 2012 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Aleš P., Andreja K. 
čiščenje in krašenje: VIDEM II 
TRETJA POSTNA NEDELJA 11. marec 2012 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Pavle F., Irena J. 
čiščenje in krašenje: DOL 
Oddane maše: 1x + po namenu 


