
POST IN PREIZKUŠNJE 

Jezus je pri svojem krstu naredil jasno izbiro: da 

popolnoma izpolni Božjo voljo. Ker pa gre vsaka 
človeška izbira skozi nekatere preizkušnje, gre 
skoznje tudi izbira Jezusa človeka. Pripoved, s katero 
smo se srečali v evangeliju, opisuje tri preizkušnje, ki 
pa se bodo raztegnile na vse njegovo življenje: šele 
na koncu bo ovenčan s slavo in častjo in angeli mu 
bodo stregli. 
V omenjenem odlomku preizkušnja ne prihaja od 
Boga, ampak od hudiča, od »proti‐Boga«. Na 
soočenje z njo se je potrebno pripraviti; Jezus je to 
naredil tako, da se je postil štirideset dni in štirideset 
noči. Namen njegovega posta ni nič drugačen kot 
namen posta vsega Božjega ljudstva. Verski post je 
vedno izražal odnos z Bogom, iskanje Boga. Tako je 
bil že Mojzes v stiku z Bogom, ko ni jedel štirideset 
dni in štirideset noči, enako Elija, ki je šel na srečanje 
z Bogom, in še bi lahko naštevali. Jezus torej ves teži 
po popolni izpolnitvi Očetove volje. In v tem položaju 
se mu približa skušnjavec, ki vsega tega ne ve. Zasači 
ga v trenutku velikanske človeške šibkosti: postal je 
namreč lačen. Tukaj se nato sproži prva skušnjava ali 
preizkušanja v kateri pa je hudič poražen. Tega 
poraza ne sprejme in zato sledi nova skušnjava, ki pa 
jo Jezus odvrne tako, da noče preizkušati Boga. Nasprotno, oprime se besede, ki jo je Bog nekega dne povedal po 
Mojzesu: »Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga« (5Mz 6,16). Hudič s tem dojame, da mu ne bo uspel vzbuditi 
dvoma o njegovem Božjem sinovstvu, zato poskusi druge poti. Na koncu ga pripelje na »zelo visoko goro«. Jezus 

– Sin tudi tokrat zavrne hudiča. S tem zmaga 
– in zmagoval bo vse svoje življenje. Resnična 
oblast, ki jo išče Jezus, prihaja od Boga in služi 
ljudem. In ko ga bomo srečali vstalega, bomo 
tudi v polnosti razumeli zadnji stavek 
pripovedi »in angeli so pristopili in mu 

stregli«. Ta misel pove, da je Jezus iz Nazareta 
še naprej zvest svoji temeljni izbiri, istočasno 
pa naznanja njegovo usodo. 
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Skušnjave so usmerjene v 

to, da bi Jezusa prijeli 

zaradi njegovega 

„odlikovanja“ (Ti si Božji 

Sin), da bi ga zvabili v 

položaj, da bi ga napačno 

razumeli,  da bi ga 

razdražili in ga zlorabili, 

in tako njega samega in 

njegovo poslanstvo 

onesposobili ter privedli 

do neuspeha.  Skušnjave 

naj bi Jezusa zapeljale v 

to, da bi ga zaustavili in 

izključili : „Če si resnično 

Božji sin, potem …“ Na 

tej točki sledijo skušnjave. 

Jezus je v puščavi – štirideset dni. Po štiridesetih dneh uporabi 

škušnjavec vso svojo umetnost in napade v treh stopnjah. Svoje 

moči uporabi pri osnovnih življenjskih potrebah. Lakota – Jezus po 

štiridesetih dneh posta gotovo močno čuti lakoto. Pravzaprav pa ne 

gre za lakoto, ampak za nebeško obljubo, ki jo je Jezus slišal ob 

krstu: „Ti si moj ljubljeni Sin!“ S tem posebnim položajem se vendar 

da nekaj narediti, mu prišepne. Naredi nekaj za svojo lakoto – to zate 

ne bo nič težkega. Ne bodi neumen, pomagaj si! Vzemi, tukaj je tega na 

pretek in je tako uporabno in brez vrednosti: Naredi iz teh kamnov kruh 

– za sebe! Za Jezusa to ni kak običajen način. Prav zaradi tega ker je 

Božji Sin. Še posebej zato ker imam moč, da spremeni kamne v kruh: 

Tega ne bo naredil v svojo korist, za svoje osebno dobro počutje. Nikoli 

ne bi izrabil svoj položaj, kajti on oznanja in pričuje za Boga, ki vse 

ljubi.  

 

Po Jezusu gre Bog obratno pot kot 
Adam: človek želi biti kot Bog – Božji 
Sin želi biti povsem človek, da bi tako 

odrešil tiste, ki želijo biti Bog. 



 

 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo prvo postno nedeljo.  

 Lepo vabljeni k molitvi križevega pota vsak petek in nedeljo ob 10.00. 

 V sredo po sveti maši bo svetopisemski večer. Tema večera: o znamenjih na nebu. 

 V četrtek, soboto in nedeljo bo pred in med vsemi svetimi mašami priložnost za sveto spoved.  

 Prihodnjo soboto in nedeljo bo nabirka za potrebe naše župnije, še posebej za poravnovo dolgov, 
ki so nastali ob prenovi zunanjosti naše cerkve.  

 V četrtek, 5. marca 2020 ob 19.00 bo v Veržeju Duhovni večer ob svetopisemskih prilikah. 
Nagovoril nas bo dr. Jože Bajzek. Ob priliki o sejalcu bo razmišljal o umetnosti poslušanja. 

 V petek bom obiskal bolnike na domovih. Popoldne ob 16.00 bo sveta maša tudi v domu starejših 
občanov. Birmanci ne pozabite, prihodnji petek je prvi petek v mesecu. Pobožnost devetih prvih 
petkov.  

 Prihodnjo soboto in nedeljo bo sooblikovala sveto mašo Slavilna skupina Veselje.  

 Zahvaljujemo se skupini iz Turjanec, ki je pod vodstvom Marije Drobec očistila in okrasila cerkev. 
Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz Boračeve.  

 Na razpolago je nova številka revije Praznična. Ob svečnici smo imeli na razpolago nekaj sveč z 
motivom naše cerkve in našima zavetnikova sv. Cirilom in Metodom. Nekaj teh sveč je ostalo in 
jih lahko nabavite, da date komu v spomin. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

PRVA POSTNA NEDELJA 

 
  

1. MAREC 8.00 Za žive in + župljane; Za vse Domajnkove iz Hrastja Mote 

Sv. Albin (Zorko) 10.00 Za + Vladimira Perkiča 

 

PONEDELJEK   

2. MAREC   

Sv. Neža Praška   

 
TOREK   

3. MAREC 18.00 Za + Martina Škrleca, obl in + rod 

Sv. Marin  Za + Ano Tivadar                                                       (sin Boštjan z družino) 

 

SREDA   

4. MAREC 18.00 Za + Karla Dlouhy                                                                (družina Pučko) 

Sv. Kazimir  Za + Marijo Bagari                                              (družina Budja iz Boračeve) 

 
ČETRTEK   

5. MAREC 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Hadrijan 18.00 Za zdravje Jagode Trojnar; Za + Terezijo Adanič          (družina Stajnko) 

 
PETEK   

6. MAREC 18.00 Za + Nežo Kaučič, 8. dan                                                          (hčerka Darja) 

Sv. Julijan  Za + Matildo Kosi                                                 (vnukinja Martina z družino) 

 
SOBOTA   

7. MAREC 18.00 Za + mamo Ido, obl. in + očeta Ivana Ivanuša 

Sv. Perpetua in Felicita  Za + Marijo Debelak in vse + Debelakove 

DRUGA POSTNA NEDELJA 
 

  

8. MAREC 8.00 Za žive in + župljane; Za + starše Janka in Frančiško Žitek 

 10.00 Za + Jožeta Fartek s Tišine 

SVETE MAŠE 
Od  1. do 8. marca 2020 


