
Postno potovanje v letu  2015 

Postni čas je … 
 

Natančno POSLUŠANJE Božje besede; 
poglobljena MOLITEV; 

POST zaradi želje, da bi srečali Boga; 
SOLIDARNOST z ubogimi in SPRAVA 

 
 

PEPELNIČNA sreda, 
18. februar 

Usmili se me Bog po svoji 
milosrčnosti; 

v svojem usmiljenju izbriši mojo 
pregreho. 

 
Če bo le mogoče, se bom udeležil 

svete maše. Post (jesti samo enkrat 
na dan in odpoved mesu). 

 

četrtek, 
19. februar 

Srce je, ki se mora 
spreobrniti k Bogu. 

papež Frančišek 
 

Gospod, pomagaj nam, da 
bomo z odločnim in 

pogumnim korakom vstopiti 
v letošnji postni čas. 

Naj se vrnemo k tebi! 
 

petek, 
20. februar 

Če želite živeti, iščite dobro 
in ne slabega in Gospod bo z 

vami. 
 

Danes se odpovemo mesu. 
Če bo le mogoče, se bom 
udeležil molitve križevega 
pota in šel k sv. spovedi. 

 

sobota, 
21. februar 

Odprimo vrata Duhu, 
dovolimo, da nas on vodi. 

papež Frančišek 
 

Marija, naša mati, usmerjaj naše 
korake. Naj se usmerimo k 

bistvenemu in opustimo 
stranpoti. 

1. postna nedelja, 
22. februar 

Jezusove 
skušnjave 
v puščavi. 

 

 
 

V skušnjavah se zateci h 
Gospodu. 

 

ponedeljek, 
23. februar, 
sv. Polikarp 

Gospodova postava 
je luč na moji poti. 

 

 
Molim za 

svetega očeta. 

torek, 
24. februar 

Vaš Oče v nebesih ve, 
kaj potrebujete, še 
predno ga prosite. 

Molite tako: 
 

 
 

Oče naš … 

sreda, 
25. februar 

Novost, ki jo Bog 
prinaša v naše 

življenje, je tisto, kar 
nam življenje v 

polnosti uresničuje. 
papež Frančišek 

 
 
 
 
 

Pomnoži nam vero! 

četrtek, 
26. februar 

Ne odvrni mi svoje 
naklonjenosti in ne 
odreci mi svojega 

Svetega Duha. 

Pridi, Sveti Duh in 
napolni naša srca! 

petek, 
27. februar 

Osvobodi me, 
Gospod, vseh mojih 

strahov. 
Ozri se na mojo 

grešnost in trpljenje 
in odpusti mi grehe. 

Danes se 
odpovemo mesu. 

Če bo le mogoče, se 
bom udeležil molitve 

križevega pota. 
 

sobota, 
28. februar 

Solidarnost moramo živeti 
tako, da damo ubogim 

tisto, kar zares 
potrebujejo. 

papež Frančišek 
 

Prizadevam si 
za preprosto in 

skromno življenje. 

2. postna nedelja, 
1. marec 

Ta je moj 
ljubljeni 

Sin. 
Njega 

poslušajte. 

 

 
 

Prisluhni Gospodu 
v tišini svojega srca. 

ponedeljek, 
2. marec 

Odpuščajte in vam 
bo odpuščeno. 

 
Oče naš … 

torek, 
3. marec 

Razsvetli mi oči, 
Gospod, da moj 

sovražnik ne bo dejal: 
“Zmagal sem!” 

 
Slava Očetu … 

sreda, 
4. marec 

sv. Kazimir 
Jezus je ustanovil 

Cerkev kot 
zakrament 
odrešenja. 

 
papež Frančišek 

 

četrtek, 
5. marec 

Blagor njim, ki so 
trudijo za lepo 

življenje, saj hodijo 
po Gospodovi poti. 

 
Usmerjaj, Gospod, 

naše korake,  
po svoji poti. 

 

prvi petek v mesecu, 
6. marec, 

sv. Viktorin 
Bog je svet tako ljubil, 

da je dal svojega 
edinega Sina … 

 
Danes se 

odpovemo mesu. 
Če bo le mogoče, se 

bom udeležil molitve 
križevega pota in šel 

k spovedi (če še 
nisem bil). 

sobota, 
7. marec, 

sv. Perpetua in Felicita 
Vaditi se moramo v 

umetnosti poslušanja, da 
bomo zmogli slišati. 

papež Frančišek 
 

Hvala, Gospod, za dar 
vere. Večja od vseh težav  

je prepričanost v tvojo 
ljubezen do nas. 



 
  

3. postna nedelja, 
8. marec 

Iz hiše 
mojega 

Očeta ne 
delajte 
tržnice.  

 
Odpri srce za Gospoda tako, 
da postaneš nenavezan na 

materialne dobrine. 
 

ponedeljek, 
9. marec, 

sv. Frančiška Rimska 
Moliti za osebo, ki 
nas vznemirja, je 

velik korak v 
ljubezni.  

 papež Frančišek 
 

Molim za osebo, s 
katero se ne 

razumem ali mi gre 
na živce … 

torek, 
10. marec 

Gospod, kdo bo 
prebival v tvojem 

šotoru? Kdo počival 
na tvoji sveti gori? 
Kdor je pravičen in 

čist v srcu.  
 

Hvala, Gospod, za 
tvojo Cerkev,  

ki je velika družina in 
vodi k tebi.  

sreda, 
11. marec 

sv. Konstantin  
Daješ mi pogum v 
življenju, Gospod, 

daješ polnost 
mojemu življenju. 

 
Potrudil se bom in 
skušal razveseliti 
ljudi, s katerimi 

živim. 
 

četrtek, 
12. marec 

Danes poslušajte 
Gospodov glas: 

ne zakrknite svojih 
src. 

 

 
Kakšno je moje srce? 

Ali je velikodušno, 
pozorno, čuteče? 

 

petek, 
13. marec 

Nihče ni kakor ti, 
Gospod, velik si in 
čudovita so tvoja 

dela: ti si Bog. 
 

Danes se 
odpovemo mesu. 

Če bo le mogoče, se 
bom udeležil molitve 

križevega pota. 

sobota, 
14. marec 

Božje navzočnosti se ne 
smemo navaditi, temveč 
jo moramo vedno znova 

odkrivati in razkrivati. 
papež Frančišek  

 
Gospod, nauči me živeti 

vero, danes, tukaj, z 
ljudmi, ki živijo z menoj. 

 



4. postna nedelja, 
15. marec 

Oče je 
poslal 

svojega 
Sina za 

odrešenje 
sveta. 

 

 
 
Jezus je prišel na svet k 
vsakemu človeku. Tudi mi 
pojdimo med ljudi in jim 
govorimo o Bogu. 
 

ponedeljek, 
16. marec, 

sv. kanadski 
mučenci 

Mojo žalost si 
spremenil v 

veselje, moj Bog, 
vedno te bom 

hvalil. 
  

 
Jezus,  

rad te imam! 

torek, 
17. marec 
Gospoda 

prepoznamo v 
ljudeh, ki spodbujajo 
solidarnost, bratstvo, 

dobrohotnost, 
resnico in pravico. 

papež Frančišek 
 

Naj ne bomo ljudje 
zmede in 

neprijaznosti, 
temveč zavihajmo 

rokave in postanimo 
dobrohotni 

pomočniki Boga. 
 

sreda,  
18. februar, 

sv. Ciril Jeruzalemski 
Kot Oče obuja od mrtvih in 
daje življenje, tako tudi Sin 

daje življenje njim, ki ga 
prosijo.  

 
Gospod želi našo svetost! 

Svet je tisti,  
ki pritrdi Božjemu načrtu za 

svoje življenje. 

četrtek,  
19. marec, 

sv. Jožef 
Glej, modri in zvesti 

služabnik, ki ga je 
Gospod izbral za 
gospodarja svoje 

družine.  

 
Sv. Jožef,  

varuj vse očete.  
Izprosi mir našim 

družinam. 
 

petek, 
20. marec, 

sv. Janez Nepomuk 
 

Nisem prišel sam od 
sebe, Oče me je 

poslal, pravi Gospod. 
 
 

Danes se 
odpovemo mesu. 

Če bo le mogoče, se 
bom udeležil molitve 

križevega pota. 

sobota, 
21. marec 

Tvoje srce ve, da 
življenje brez Boga ni 

enako kot  
življenje z Bogom.  
papež Frančišek 

 
 

Zdrava Marija … 

5. postna nedelja, 
22. marec 

Če zrno 
pade v 
zemljo 

in 
umre, 
obrodi 
obilo 
sadu. 

 
 
Daruj Bogu svoje težave in 
nadloge, prinesi jih pod 
Jezusov križ. 
 

 ponedeljek, 
23. marec 

Križ ne govori o 
neuspehu, temveč 

o ljubezni, ki 
premaga vsako zlo 

in vsak greh.  
papež Frančišek 

 
Pomagaj mi, 

prosim, da bom 
verjel, da lahko 
moji majhni in 

veliki križi, 
združeni s tvojim, 

Jezus, rodijo 
bogate sadove. 

 

torek, 
24. marec, 

sv. Katarina Švedska 
Kadar bom 

povzdignjen z zemlje, 
bom vse pritegnil k 

sebi.  

 
 

Naj vedno 
prinašamo  

upanje in veselje! 

sreda, 
25. marec, 

GOSPODOVO OZNANJENJE 
 

Spočela boš in rodila Sina in 
imenoval se bo Jezus. 

 

 
Zdrava Marija … 

četrtek, 
26. marec 

Bog svojemu Sinu ni 
prizanesel, temveč 
ga je dal za vse nas:  

z njim nam je  
daroval vse. 

 
 

Uči nas, da bomo 
dobrohotni  

do vseh ljudi. 

petek,  
27. marec, 
sv. Rupert 

Ljubim te, Gospod, 
moja moč; Gospod, 

moja skala,  
moj osvoboditelj. 

 
 

Danes se 
odpovemo mesu. 

Če bo le mogoče, se 
bom udeležil molitve 

križevega pota. 

sobota, 
28. marec 

Nihče ni tako 
potrpežljiv kot nebeški 

Oče, nihče nas ne 
razume tako kot on in 

nihče ne zna čakati 
tako dolgo kot on.  

papež Frančišek 
 

Pomagaj nam, da 
bomo ljudi in stvari 

gledali s tvojimi očmi.  



 
 
 

cvetna nedelja, 
29. marec 

Blagoslovljen,  
ki prihaja v 

Gospodovem imenu. 

 
 

Blagoslovljeno zelenje naj 
nas spodbuja k zvestemu 
življenju po evangeliju. 
Posebej v velikem tednu. 

 
 

ponedeljek, 
30. marec 

»Pusti jo, za moj 
pogrebni dan ga 

je prihranila.« 
 

Danes, Gospod, 
prosimo za naše 

pokojne. 
Daj jim večni mir 
pri sebi in večna 
luč naj jim sveti. 

 

torek, 
31. marec 

»Eden izmed vas 
me bo izdal … 
Petelin ne bo 
zapel, preden 
me boš trikrat 

zatajil.« 
 

Uči nas, 
Gospod, jokati 

nad svojimi 
grehi. Naj 

vstanemo iz njih 
in te več ne 

zatajimo. 
 

 sreda, 
1. april 

»Gorje tistemu 
človeku, ki bo 

Sina 
človekovega 

izdal.«  
 
Pomagaj nam, 
Gospod, da se 

bomo znali 
ustaviti pod 

tvojim križem.  

veliki četrtek, 
2. april 

Ljubil si do konca.  
Hvala, Jezus. 

 

   
 
Udeležim se obredov 
velikega četrtka. 

 

veliki petek, 
3. april 

Ne žeblji, na križu 
pribitega me drži 

ljubezen zate.   

 
Strogi post in  

zdržek od mesa. 
Udeležim se molitve 

križevega pota in 
obredov velikega 

petka. 
 

velika sobota, 
4. april 

Šel je v predpekel. 
Žalostna Mati se v 
trpljenju ozira za 
zarjo vstajenja… 

 

   
V molitvi 

spremljajmo 
žalostno Mater v 
njenem trpljenju 
in v pričakovanju 

vstajenja. 
Udeležim se 
velikonočne 

vigilije. 
 

VELIKONOČNA NEDELJA 
 

Jezus je vstal!  
Aleluja! Aleluja!  

 
BOŽJA LJUBEZEN JE 
PREMAGALA SMRT! 

 
VESELO VELIKO NOČ! 

Vir: http://www.qumran2.net/ 


