
Oznanila 
LIBELIČE 

9. teden 

 

NEDELJA 

1.marec 

2. postna nedelja 11:00  + očeta Karla Pšeničnika in 
              za vse pri hiši pomrle 

PONEDELJEK 
2.marec 

Sv. Neža Praška  

TOREK 
3.marec 

Sv. Kunigunda 16:00  + Franca Kneza /druž. Novak/ 

SREDA 

4.marec 

Sv. Kazimir  

ČETRTEK 

5.marec 

Sv. Hadrijan, četrtek 

pred prvim petkom 

16:00  + Magdaleno Srebotnik 
               /Perovnik Franc/ 

PETEK 

6.marec 

Sv. Fridolin, prvi 

petek v mesecu 

 

SOBOTA 
7.marec 

Sobota 2. postnega 

tedna, sobota po 

prvem petku 

 

NEDELJA 

8.marec 

3. postna nedelja 11:00  + mamo  Rozino / 2 o.s./ in 
              Pavla Oto-na /Geli/ 
Po maši sestanek s starši otrok iz 6. in 7. r. v 
župnišču Libeliče – priprava na duhovne 
vaje: 27., 28. in 29. marca na Homcu pri SG. 

 
Brez odpovedi, zatajevanja in jasne odločitve za krepostno življenje, ni 

pravega duhovnega napredovanja. Zato je postni čas vedno priložnost, da preverimo 
svojo daljo in stran, da se soočamo s svojimi stranpotmi in se odločimo za ljubezen, ki je 
potrpežljiva, dobrotljiva in sprejema vsakega brez razlike. 

 Naj bo letošnji postni čas tudi priložnost za dobrodelnost in sočutnost z vsemi 
stiskanimi in odrinjenimi iz družbe. 

Tudi mi smo velikokrat pred izpitom, ki je zelo težek in ga mnogi ne opravijo. Tak 
izpit je vedno podoben tehtanju: boš prestal preizkušnjo in se odločil za to, kar vodi v 
življenje, ali te bo odneslo splošno mnenje in boš pristal med izgubljenci, ki samo veliko 
govorijo, njihovo življenje pa je brez prave vsebine.  

Zato pogumno naprej z Jezusom, ki je svet premagal z ljubeznijo. 
Bog dopušča, da kdaj doživljamo njegovo odsotnost, da bi nas s tem spodbudil, da ne bi 
omagali v iskanju Božjega obraza, ki je vedno sredi med nami, vendar včasih zakrit. 
 

       Pot do večnosti ni kratka in tudi ni posuta z rožicami. Treba je iti skozi trpljenje in 
stiske, da se prečistimo, da spremenimo svoje mišljenje, da se znebimo navezanosti na ta 
svet, da se oklenemo vere in zaupamo Bogu.   
 


