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Postni čas v Katoliški Cerkvi
Na pepelnično sredo, ki je dan po pustnem rajanju, v Katoliški
Cerkvi začenjamo postni čas, ki bo trajal štirideset dni. Postni 
čas se bo zaključil s praznovanjem velikonočnega tridnevja, ki 
se začne s krizmeno mašo na veliki četrtek. Na pepelnično 
sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. 
Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen 
pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost ver-
nika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. 

Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhko-
sti, saj se tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu
človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor 
ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro
prerodil v novega človeka.

Pepel pomeni človekovo telesno minljivost. Ko mašnik na za-
četku postnega časa vernikom s pepelom na čelo začrta zna-
menje križa in izreče: Pomni, človek, da si prah in da se v prah 
povrneš, napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma 
postane pepel, tako veliko in pomembno, kot tudi majhno in 
nevredno.

V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevre-
dnost. Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti
in si v trenutkih žalosti, prošnje in pokore na glavo posipa pe-
pel.

Postni čas je spokorni čas. Kristjani v tem času pri bogoslužju 
in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristu-
sovega trpljenja in njegove smrti na križu. Naše notranje pri-
zadevanje naj bi se na zunaj izražalo v poglobljeni molitvi, po-
stu in dobrih delih. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega 
delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo tri-
je evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1,12–13 in Lk 4,1–13).

Pomenljiva vidika posta sta okrepitev osebne duhovnosti in 
povezanosti z Bogom, zato so odpovedi določeni razvadi ali 
dobrini ter dobra dela sredstva za doseganje tega cilja. S pre-
jemom zakramenta sv. krsta so pri novokrščenemu vsi grehi 
očiščeni. Postni čas izpostavlja tudi duhovnost krsta kot sim-
bolno spravo med Bogom in človekom.

Strogi post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in 
mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni 
prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v 
spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe 
bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve.

Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in moli-
tev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja.

PROGRAM POSTNEGA ČASA V ŽUPNIJI
Vsako soboto ob 18. uri že nedeljska sveta maša in vsako nedeljo ob 8. uri v madžarskem jeziku in ob 10. uri v 
slovenskem jeziku sveta maša. 

V sredo, 2. marca pričenjamo POSTNI ČAS – PEPELNICA.
Na ta dan Cerkev z obredom pepeljenja vzpodbuja vernike k postnim delom: molitev, dobra dela, pokora…
Ob 9. uri in 18. uri dvojezična sveta maša in med mašo pepeljenje.

V petek, 4. marca bo ob 17. uri KRIŽEV POT, ki ga pripravljajo člani Župnijskega pastoralnega sveta. Ves čas križevega 
pota bo priložnost za sveto spoved.

V petek, 11. marca bo ob 17. uri KRIŽEV POT, ki ga pripravljajo pevci, ki pojejo pri maši v madžarskem jeziku in 
pevci, ki pojejo pri maši v slovenskem jeziku. Ves čas križevega pota bo priložnost za sveto spoved. 

PREDZAKONSKI TEČAJ
V soboto,  12.  marca  in  soboto,  19.  marca  med 14.00 in  18.00 uro  organiziramo za  Dekanijo Lendava  v  Lendavi
PREDZAKONSKI TEČAJ za vse tiste pare, ki se želijo v tem letu ali prihajajočih letih poročiti. Prijave zbiramo preko
email: zupnija.lendava@rkc.si ali osebno v župnijski pisarni. 

V nedeljo, 13. marca bo za dekanijo Lendava HALASOV KRIŽEV POT na Hotizi ob 16. uri. 

V sredo, 16. marca je smrtni dan duhovnika Danijela Halasa. Na ta dan imamo vsako leto v naši župniji  HALASOV
ROMARSKI SHOD. Ob 17. uri bo molitev Halasovega križevega pota in nato sveta maša. 

V petek, 18. marca bo ob 17. uri KRIŽEV POT, ki ga pripravljajo ministrantke in ministranti. Ves čas križevega pota bo
priložnost za sveto spoved. 

V soboto, 19. marca bomo urejali SEDEŽNINO v prostorih župnijskega doma od 9. do 12. ure. Ker imamo zaradi 
epidemije in posledično malega obiska vernikov drugačen razpored svetih maš ohranjamo sedeže, kot je to običaj. Prav 
tako vsi tisti, ki nimate rednega sedeža in živite z župnijo in občutite, kako prijetno toplo je v cerkvi vas prosimo za čut do
te skupne dobrine in za vaš prispevek sedežnine. Prispevek za sedežnino se v celoti porabi za kurjavo. Za občutek – 
mesečna položnica plina za ogrevanje cerkve znaša med 600 in 700 evri. 

V petek, 25. marca bo ob 17. uri KRIŽEV POT, ki ga pripravljajo sodelavci Župnijske Karitas. Ves čas križevega pota bo
priložnost za sveto spoved. 

V soboto, 26. marca bomo obhajali DAN STARŠEV saj 19. marca na praznik svetega Jožefa obhajamo dan očetov in 25.
marca na praznik Gospodovega oznanjenja obhajamo dan mam. Ob 18. uri bo slovesna sveta maša, ki jo pripravljajo
otroci svojim mamam in očetom. 

V petek, 1. aprila bo ob 17. uri KRIŽEV POT, ki ga pripravljajo animatorji. Ves čas križevega pota bo priložnost za sveto
spoved. 

V petek, 8. aprila bo ob 17. uri KRIŽEV POT, ki ga pripravljajo birmanci. Ves čas križevega pota bo priložnost za sveto
spoved. 

V nedeljo, 10. aprila obhajamo CVETNO NEDELJO
Pri vseh mašah bomo blagoslovili zelenje – butare, ki jih bodo iz oljčnih vejic pripravile sodelavke Karitas. Dar, ki ga 
boste ob tem namenili je za izgradnjo nove cerkve v Luciji, odkoder dobimu tudi oljčne vejice. 

V nedeljo, 10. aprila, ko obhajamo CVETNO NEDELJO bomo imeli VELIKONOČNO SPOVED
Ob 15. uri v madžarskem jeziku. Med spovedovanjem bomo molili Križev pot in prejeli sveto obhajilo.
Ob 17. uri v slovenskem jeziku. Med spovedovanjem bomo molili Križev pot in prejeli sveto obhajilo. 

OBISK BOLNIKOV PO DOMOVIH
Če želite, da vas pred velikonočnimi prazniki  obišče duhovnik in podeli  zakramente spovedi,  bolniškega maziljenja in
svetega obhajila to pravočasno prijavite v pisarno župnije vsak torek med 8.30 in 11. uro ali 16. in 18. uro na telefonsko
številko 02 578 83 30.

V petek, 25. marca v dopoldanskem času LENDAVA in LENDAVSKE GORICE
V soboto, 26. marca v dopoldanskem času DOLGA VAS, MOSTJE, BANUTA in DOLGOVAŠKE GORICE
V petek, 1. aprila v dopoldanskem času PINCE, DOLINA in ČENTIBA
V soboto, 2. aprila v dopoldanskem času PETIŠOVCI in TRIMLINI
V petek, 8. aprila v dopoldanskem času KOT, KAPCA in GABERJE
V soboto, 9. aprila v dopoldanskem času GORNJI IN DOLNJI LAKOŠ
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Nagyböjti időszak 
a Katolikus Egyházban
Hamvazószerdán, a farsangi mulatozást követő napon, a Ka-

tolikus  Egyházban kezdetét  veszi  a  negyvennapos  nagyböjti

időszak.  Ez a bűnbánati  időszak majd a Húsvéti  Szent Há-

romnap megünneplésével zárul,  amely a nagycsütörtöki esti

szentmisével kezdődik az utolsó vacsora emlékére. Hamvazó-

szerdán a templomokban minden évben elvégzik a hamvazás

szertartását. A pap jelképesen szentelt hamut szór a hívő fe-

jére, amellyel a hívő külsőleg is kifejezi hajlandóságát a megté-

résre, ill. életének javítására.

A hamu az elmúlás, a halál és az ember törékenységének jel-

képe, hiszen halála után mindenki porrá és hamuvá válik.  A

hívő ember számára a hamu a bűnbánat és a belső megújulás

jelképe is. Amint a tűz az anyagot hamuvá újítja, úgy a bűnbá-

nattal az ember is újjászületik. 

A hamu az emberi test mulandóságát jelenti. Amikor a pap a

nagyböjti időszak kezdetén a hívők homlokára keresztet raj-

zol, és ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból lettél és

porrá leszel!”  a földi élet végére utal. Idővel minden hamuvá

válik, a nagy és a fontos, de éppúgy a kicsi és jelentéktelen is. 

A szentírás szerint a hamu az elmúlást és az értéktelenséget

jelenti. Az emberben szorongás esetén vagy halála előtt tuda-

tosul létének korlátozottsága, ezért a gyász, az Istenhez for-

duló kérés és bűnbánat pillanataiban hamut szór saját fejére.

A nagyböjti időszak a bűnbánat ideje. Mi keresztények ebben

az időszakban a szentmisénél és a magánéletünkben többet

elmélkedünk Krisztus szenvedésének és kereszthalálának je-

lentőségén. Belső törekvésünknek az elmélyült imában, böjtö-

lésben és jócselekedetekben kellene megnyilvánulnia a külvilág

előtt.  Krisztus  is  nyilvános  működésének kezdetén negyven

napra elvonult a pusztába, eről három evangelista is beszá-

mol (vö. Mt 4,1-11, Mk 1,12-13 és Lk 4,1-13).

A böjtölés jelentős szempontjai a lelkiségünk és Istennel való

kapcsolatunk megszilárdítása,  a bizonyos szenvedélyről  vagy

javakról való lemondás és a jócselekedetek pedig eszközök a

cél eléréséhez. A keresztség szetségének felvételével az újon-

nan megkeresztelt  minden bűnétől  megtisztult.  A nagyböjti

időszak a keresztség lelkiségét is hangsúlyozza mint jelképes

megbékélést Isten és ember között. 

Az Egyház hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt

ír  elő,  a  nagyböjti  időszak  többi  pénteke  pedig  hústilalom

napja. A böjtölés lényege elsősorban nem a bizonyos ételtől

és italtól való tartózkodásban van, hanem a szív megtérésé-

ben, a nagyobb nyitottság elérésében embertársunk szükség-

leteinek felismerésére, valamint az Istennel való kapcsolatunk

elmélyítésében imáinkon keresztül. 

Az Egyház tanítása szerint a jócselekedetek, a böjtölés, a sze-

gények megsegítése és az ima az egyéni megtérés elérése felé

irányulnak. 

Župnijski utrip izdaja Župnija Lendava - odgovarja: 
Martin Dolamič-Konrad, župnik; 

prevajalki: Eva Lőrinc in Zita Lebar Nedelko; 
 Cerkveni trg 2, Lendava;  zupnija.lendava@rkc.si -  

www.zupnija-lendava.si  -  tel.: 02/578-83-30

A BÖJTI IDŐSZAK PROGRAMJA A PLÉBÁNIÁBAN
Szombatonként 18 órakor vasárnapra érvényes szentmisét, vasárnaponként reggel 8 órakor pedig magyar és 
10 órakor szlovén nyelvű szentmise mutatunk be.  

Március 2-án, szerdán elkezdődik a BÖJTI IDŐSZAK – HAMVAZÓSZERDA 
Ezen a napon az Egyház hamvazási szertartással buzdít a böjti cselekedetek felé. Ilyen lehet az ima, a jó tett, a 
bűnhődés, stb.
Reggel 9 és este 18 órakor kétnyelvű szentmise és hamvazás. 

Március 4-én, pénteken 17 órakor KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG, amelyet a Plébániai Pasztorális Tanács tagja 
vezetnek. A keresztúti szertartás teljes ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra. 

Március 11-én, pénteken 17 órakor KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG, amelyet a magyar és a szlovén nyelvű 
énekesek közösen vezetnek. A keresztúti szertartás teljes ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra. 

HÁZASSÁGI ELŐKÉSZÜLET 
Március  12-én,  szombaton 14 és 18 óra között Lendván a Lendvai  Esperesi  Kerület  részére házasságkötési
előkészületet szervezünk mindazok számára, akik idén vagy a következő években egyházi házasságot szeretnének
kötni. Jelentkezni a zupnija.lendava@rkc.si email címen vagy személyesen a plébániai hivatalban lehet. 

Március 13-án, vasárnap 16 órai kezdettel a Lendvai Esperesi Kerület részére Hotizán KERESZTÚTI 
ÁJTATOSSÁGOT szerveznek HALÁSZ DÁNIEL lelkész tiszteletére. 

Március 16-án, szerdán emlékezünk Halász Dániel vértanú halálának évfordulójára. Plébániánkban ezen a napon 
minden évben KERESZTUTAT TARTUNK HALÁSZ DÁNIEL tiszteletére, amely 17 órakor kezdődik, majd azt 
követően szentmisét mutatunk be. 

Március 18-án, pénteken 17 órakor KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG, amelyet a ministránsok vezetnek. A keresztúti 
szertartás teljes ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra. 

Március  19-én, szombaton a plébánia  székhelyén 9 és 12 óra között  PADKIADÁS.  Eltekintve attól,  hogy a
pandémia  és  ebből  kifolyólag  a  szentmisék  kisebb  látogatottsága  miatt  megváltozott  a  szentmisék  rendje,
megtartjuk a szokásos ülőhelyeket. Ugyanakkor megkérjük mindazokat, akik nem rendelkeznek állandó ülőhellyel,
de élnek a plébániával és megtapasztalják, hogy milyen kellemes meleg van a templomban, a közösséghez való
hovatartozás jegyében adományaikkal járuljanak hozzá a fűtési költségek fedezéséhez. A padkiadás alkalmából
befolyt  teljes  összeget a fűtési  költségek fedezésére fordítjuk.  Tájékoztatóul  közöljük,  hogy a havi  gázszámla
értéke 600 és 700 euró között mozog. 

Március 25-én, pénteken 17 órakor KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG, amelyet a Plébániai Karitász munkatársai 
vezetnek. A keresztúti szertartás teljes ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra. 

Március 16-án, szombaton ünnepeljük a SZÜLŐK NAPJÁT. Ugyanis március 19-én, szent József napján tartjuk
az apák napját, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén pedig az anyák napját. Ebből az alkalomból
este 18 órakor a gyermekek közreműködésével ünnepi szentmisét mutatunk be az édesanyák és az édesapák
tiszteletére. 

Április 1-jén, pénteken 17 órakor KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG, amelyet az animátorok vezetnek. A keresztúti 
szertartás teljes ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra.  

Április 8-án, pénteken 17 órakor KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG, amelyet a bérmálkozók vezetnek. A keresztúti 
szertartás teljes ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra.  

Április 10-én VIRÁGVASÁRNAP 

Valamennyi szentmise alatt megáldjuk a zöldellő kötegeket, amelyeket a Karitász munkatársai olajfaágakból 
kötnek. Az ebből az alkalomból befolyt adományokkal támogatjuk az új templom megépítését Lucijába, ahonnan 
eljuttatják hozzánk az olajfaágakat.

Április 10-én VIRÁGVASÁRNAP-on HÚSVÉTI NAGYGYÓNTATÁST tartunk

15 órakor magyar nyelvű nagygyóntatás lesz. A szentmise alatt imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot, majd részt 
veszünk a szent áldozásban. 
17 órakor szlovén nyelvű nagygyóntatás lesz. A szertartás alatt imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot, majd részt 
veszünk a szent áldozásban. 

BETEGEK LÁTOGATÁSA A HÁZAKNÁL 
Amennyiben igénylik  a lelkész  húsvét előtti  látogatását  az otthonukban és ezáltal  idős vagy  beteg szeretteik
részére kérik a gyónás szentségét, valamint a betegek kenetét és a szentáldozást, azt időben jelezzék a plébánia
hivatalban,  mégpedig  keddenként  8.30  és  11  óra  között,  illetve  16  és  18  óra  között  a  02  578 83 30-as
telefonszámon.

A gyóntatás időpontjai:
Március 25-én, pénteken délelőtt LENDVÁN és LENDVAHEGYEN 
Március 26-án, szombaton délelőtt HOSSZÚFALUBAN, HÍDVÉGEN, BÁNUTÁN és HOSSZÚFALUHEGYEN
Árpilis 1-én, pénteken délelőtt PINCÉN, VÖLGYIFALUBAN és CSENTÉBEN 
Április 2-án, szombaton délelőtt PETESHÁZÁN és HÁRMASMALOMBAN
Április 8-án, pénteken délelőtt KÓTBAN, KAPCÁN és GYERTYÁNOSBAN 
Április 9-én, szombaton délelőtt FELSŐ- és ALSÓLAKOSBAN
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