
Oznanila 
LIBELIČE 

10. teden 

 

NEDELJA 

8.marec 

3. postna nedelja 11:00  + mamo  Rozino / 2 o.s./ in 
              Pavla Oto-na /Geli/ 

PONEDELJEK 
9.marec 

Sv. Frančiška 

Rimska 

 

TOREK 
10.marec 

40 mučencev iz 

Armenije 

16:00  + Franca Rusa 

SREDA 

11.marec 

Sv. Konštantin  

ČETRTEK 

12.marec 

Sv. Doroteja (Dora) 16:00  + Franca Pšeničnika - Oskrda   
               /druž. Kocuvan/ 

PETEK 

13.marec 

Sv. Kristina 16:00 + Ivana Pšeničnika - Tičlerja in  
           za ve pri hiši pomrle 

SOBOTA 
14.marec 

Sv. Matilda 16:00  + Petra Jamerja /17 o.s./ 

NEDELJA 

15.marec 

4. postna nedelja 

(Laetare), papeška 

nedelja 

11:00  + starše: Marijo in Franca  
              Pšeničnika /hčerki: Tatjana  
              in Marijana z družinama/ 
Po maši sestanek s starši otrok iz 6. in 
7. r. v župnišču Črneče – priprava na 

duhovne vaje: 27., 28. in 29. marca na 

Homcu pri SG. 
 

Postni čas je bil od vsega začetka čas intenzivne duhovnosti. Papež Leon Veliki je postni  

čas imenoval velike duhovne vaje vse Cerkve. Vse spokorne vaje so bile usmerjene na doživljanje 

Kristusove velikonočne skrivnosti. V tem času so skrbeli ne samo, da so več molili, temveč tudi,  

da so bolje molili, veliko so brali in razlagali Sveto pismo. Post   ima kot cilj izprazniti naše srce,  

da ga potem lahko napolnim z važnejšim. Potrebno je čiščenje duše, da strmimo za veličino, 

veličino za katero smo bili ustvarjeni od Boga.  

Post ni sam sebi namen. Je preizkušeno sredstvo duhovne askeze. ki nas skupaj z molitvijo 

 in dajanjem miloščine lahko postavi v pravo držo do Boga in do ljudi. Odločilno za  

pravilno razumevanje posta je, da ga ne gledamo izolirano, ampak predvsem v povezavi z 

molitvijo.  

Postni čas je čas klesanja naše duhovne in splošne človeške podobe. 

Evangeljska postna opravila: Molitev, pritrgovanje v jedi in dobra dela naj bi iz nas naredila 

drugačne, boljše ljudi. Če kdaj, potem ima vabilo, naj tudi mi delamo nekoliko več na kolenih, 

posebno veljavo prav v postu. 
 


