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Evangelij: Jezus zavrne skušnjavca Lk 4,1 13 

1
Tisti čas se je Jezus vrnil 

od Jordana poln Svetega 
Duha in Duh ga je vodil 
štirideset dni po puščavi, 

2
 

hudič pa ga je skušal. Tiste 
dni ni nič jedel. In ko so ti 
dnevi minili, je postal lačen. 
3
 Hudič mu je rekel: »Če si 

Božji Sin, reci temu kamnu, 
naj postane kruh.«

 4
 Jezus 

mu je odgovóril: »Pisano je: 
Človek ne živi samo od 
kruha.« 

5
 Nato ga je hudič 

povedel gor, mu v hipu 
pokazal vsa kraljestva sveta 
6
 in mu rekel: »Tebi bom 

dal vso to oblast in njihovo 
slavo, kajti meni je izročena 
in lahko jo dam, komur 
hočem. 

7
 Če torej predme 

padeš in me moliš, bo vsa 
tvoja.« 

8
 Jezus mu je 

odgovóril: »Pisano je: 
Gospoda, svojega Boga, 
môli in njemu samemu 
služi!« 

9
 Potem ga je hudič 

odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel: »Če si Božji Sin, 
se vrzi od tukaj dol; 

10
 kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval, 

da te obvarujejo, 
11

 in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadéneš ob 
kamen.« 

12
 Jezus mu je odgovóril: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, 

svojega Boga!«
13

 Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je za nekaj 
časa umaknil od njega. 
 

ČLOVEK NAJ NE ŽIVI SAMO OD KRUHA 
Skušnjavec je štirideseti dan posta pristopil k Jezusu in ga nagovarjal, če 

je Božji sin, naj spremeni kamne v kruh. Jezusov odgovor je bil kljub lakoti, 
ki jo je trpel po štiridesetih dneh, da človek naj ne živi samo od kruha, 
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. 



Po rojstvu otroka vsi starši nestrpno pričakujejo prvo otrokovo besedo. 
Prvo besedo  imajo celo zapisano v otrokovem dnevniku. V nadaljnjih letih 
otrokovega razvoja je naloga staršev, da predvsem s svojim zgledom 
prenašamo uporabo primernih  besed na otroke. Starši otroka sproti 
opozarjajo na vsako neprimerno besedo,  ki jo otrok sliši v okolici in jo 
prinese domov.  

Ko odrastemo in živimo v različnih skupnostih postanemo odgovorni za 
svoje besede. Jezus nas želi celo opozoriti, da ne moremo preživeti samo od 
hrane, ampak so za naše življenje potrebne besede. 

V današnji potrošniški družbi starši sprašujejo  otroke, kakšen kruh bodo 
jedli, nihče pa se ne pripravlja zjutraj na to,  kako bo ta dan govoril s svojo 
ženo, mamo, očetom, otrokom ali sodelavcem.  Nihče  si ne zastavi cilja, da 
bo spoštljiv do babice, do sodelavca, do berača na ulici ali do Boga. 

Vsak dan znova lahko Jezusovo trditev potrdimo  sami. Kljub temu, da 
smo kdaj lačni, lakote sploh ne čutimo, če je nekdo  prijazen do nas. Vsaka 
beseda, ki je izgovorjena nepremišljeno, pa zareže v človekovo srce močno 
in globoko in pusti brazgotine na njegovi duši.  

Prav nasprotno  pa nas vsak prijazna beseda ogreje, nam daje moč in 
pogum.  

Božja beseda pa ima posebno moč.  Človeku se lahko  že ena beseda iz 
Svetega pisma vtisne globoko v spomin in ga spremlja dan, dva ali celo 
daljše obdobje.  

Besede so lahko kot meč, ki ubija, lahko pa so tudi kot najbolj nežna 
roka, ki te stiska k sebi.   

In kakšne so tvoje? 
V postnem času se lahko naučiš peči kruh in živeti od besed, ki prihajajo 

iz Božjih ust. Majda Čakš 
 
KAKO BOŠ S SATANOM OPRAVIL TI? 

Če bi Jezus storil, kar mu je predlagal hudič, in iz kamnov naredil kruh, 
bi to ne bilo nič slabega. Najedel bi se, saj je moral biti pošteno lačen. Če bi 
mu bilo do šale, bi rekel satanu: »Hvala, da si mi povedal; sam se ne bi 
spomnil.« 

Prav tako ne bi storil nič pregrešnega, če bi se vrgel s tempeljske strehe. 
Niti angelom ne bi bilo treba zapovedovati, naj ga nosijo, saj je imel v sebi 
moč, ki bi ga varovala padca. Tudi tu bi se lahko pošalil s satanom: »Vidim, 
da me imaš zelo rad, ko si tako zaskrbljen zame.« 

A mu je v obeh primerih dal vedeti, da mu ni do njegovih nasvetov. Prav 
tako ne do jedi, ki mu jo ponuja, ne do cenenega razkazovanja samega sebe. 

Drugače pa je bilo s satanovo ponudbo, da je pripravljen Jezusu dati vsa 
kraljestva sveta, če pade predenj in ga moli. Kako neki mu je mogel satan 
ponujati vsa kraljestva tega sveta? 

Bog, ki je Luč, Resnica in Življenje, je ustvaril razumna in svobodna 
bitja ter jim zaupal del svoje oblasti. Uporabljala naj bi jo skladno z njegovo 
voljo. Lucifer je to oblast zlorabil. Sklenil je, da Bogu ne bo služil. Še več: 
uprl se mu je in ga zasovražil. Tako je – po Božjem dopuščenju in v mejah 



tega dopuščenja – postal »vladar tega sveta« (Jn 14,30). V svet je vnesel 
sovraštvo, laž, nasilje in temo. Svojo vladavino bi rad razširil, zato se dela 
velikodušnega. Tistim, ki so pripravljeni pasti predenj in ga moliti, 
obljublja, da bodo smeli z njim kraljevati po pravilih sovraštva do vsega, kar 
je Božje. 

S to ponudbo si je drznil stopiti tudi pred Jezusa. Odpove naj se 
ljubezenski povezavi z Očetom in Duhom, svetu pa naj vlada z oblastjo, ki 
mu jo bo dal satan. Doslej je z Očetom ljubil, odslej naj s stanom sovraži; 
doslej je z Očetom ustvarjal, odslej naj s satanom ruši in ubija. 

Jezus je z njim opravil na kratko. Kako bomo opravili z njim mi, ko bo 
stopil pred nas? Po: p. F. Cerar 
 
POSTNI ČAS: Postni čas nas vabi, da odrinemo v svoji veri in duhovnosti 
bolj na globoko. Morda nekaj predlogov za letošnji postni čas: branje 
Svetega pisma ali kakšne druge literature z versko vsebino, odločitev za 
osebno, skupno ali družinsko molitev, odločitev za kakšno posebno dobro 
delo, odpoved kakšni razvadi ali slabi navadi, iti k sveti maši tudi med 
tednom, obisk Križevega posta, priprava na življenjsko spoved, sodelovanje 
in pomoč pri župnijski Karitas, obisk bolnih in ostarelih, sprav z osebo s 
katro smo v sporu miloščina – dar za cerkev, župnijsko Karitas ali za kakšen 
drug dober namen. Vse to nas mora voditi k osebni veri v Jezusa Kristusa 
našega Odrešenika, s pomočjo katerega postajamo boljši ljudje. 
 
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: Vsak postni petek, pol ure pred 
večerno sveto mašo, vabljeni k molitvi križevega pota v kapelo. 
 
KRIŽEV POT K SV. ROKU: Vsako postno nedeljo, ob 15. uri, vabljeni k 
molitvi križevega pota med kapelami k sv. Roku. 
 
ROMANJE V TOSKANO: V času četrtka 25. do sobote 27. aprila, 
povabljeni na romanje v Toskano. Romarska pot bo vodila v Sieno k sv. 
Katarini Sienski, v San Gimignano – Pisa in Firence. 
 
POČITNIŠKI ORATORIJ: V času od 1. do 5. julija bo v župniji potekal 
počitniški oratorij za predšolske in šolske otroke. Že sedaj lepo vabljeni. 
 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: V cerkvi se nadaljujejo dela, trenutno 

se napeljuje talno gretje. Prosimo za pomoč pri zbiranju finančnih sredstev. 

Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 

4146 278. Preteklo nedeljo ste v ta namen darovali 1.663,60€. Bog vam 

povrni za vsak dar. 
 
ČIŠČENJE CERKEV IN VEROUČNIH PROSTOROV: V mesecu 
marcu čistijo župnijsko sv. Roka, veroučne prostore in kapelo verniki iz 
Predela in Senovice. 
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Ponedeljek 
11.3.2019 

sv. 
Benedikt 

8.00 za † Marinko Kampuš (obl)      

Torek 
12.3.2019 

sv. 
Inocenc I. 

8.00 za † Veroniko in Viktorja Krajnc 

Sreda 
13.3.2019 

sv. 
Leander 
Sevilski 

8.00 
 

za † Tončeka Verbek 

Četrtek 
14.3.2019 

sv. 
Matilda 
kraljica 

18.00 za † Terezijo Fir, 8. dan 
Bogu v zahvalo in priprošnjo 

Petek 
15.3.2019 

sv. 
Ludvika 

de 
Marillac 
redovnica 

17.30 
18.00 

križev pot   
za † Toniko Došler, 8. dan 
za † Andreja (obl), Nežo in Jožeta 
Hrovat 
za † starše Antona in Frančiško Kovač 

Sobota 
16.3.2019 

sv. 
Herbert 

škof 

18.00 za † Ano, Antona, Aniko in Terezijo 
Štumberger, Tončko in Tončeka 
Plevnik 
za † Marjetko Pintar 

Nedelja 
17.3.2019 
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sv. Patrik 

škof 

7.00 
kulturni 

dom 
9.00 

sv. Rok 
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kulturni 

dom 
 

 

 

 
 

15.00 

za žive in za † župljane, za dobrotnike 
cerkve 
 
za † Jožeta Smole, Marijo Šekt 
(Predenca), starše in brate Šket 
za † starša Jožeta in Ano Krivec (obl) 
za † Janeza in Marijo Hrovat, Jožeta 
Kolar, Jožeta Nunčič 
za † starše Leopolda in Marijo Šumak, 
Antona in Tilčko Šumak, Faniko 
Humski 
za zdravje 
za † Jakoba Šket (obl.) 
za † Slavico, 30. dan in Lojzeta Krajnc 
za † Jožefa, Franca in Marijo Kadenšek, 
Alojza in Terezijo Guzej, rodbino Kajba 
za † Marijo Čakš (obl) 
za † Janeza Tadina (obl) 
za † Ano (obl) in Antona Guzej 
za † Ivano Pavšek 
za † Jožefo Belčič 
Križev pot 
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