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               3.  POSTNA NEDELJA         

                                           
 

Spoštovani in dragi farani župnije Galicija! 

 

Zadelo nas je nekaj, česar še nikoli nismo doživeli. Mnogi boste zaradi tega 

gotovo kar veliko pretrpeli, tudi če boste sicer zdravi. Morda pa bomo 

zanaprej bolj znali ceniti dobrine, ki so se nam zdele samoumevne. Med 

drugim tudi skupna nedeljska srečanja pri mašah, pri krstih, porokah in 

raznih slovesnostih. 

 

Še naprej vas bodo obiskovala nedeljska oznanila preko interneta, če odprete 

internetno stran Krajevne skupnosti Galicija – www.galicija.si.     

 
V izrednih razmerah lahko vsak duhovnik daruje svete maše čisto privatno, 

brez navzočnosti vernikov. Tiste, ki ste naročili maše za naslednje dneve 

(dokler bo to stanje trajalo), obveščam, da bom še naprej vsak dan maševal 

po vašem namenu. Če pa kdo želi, da se maša, ki jo je naročil, prestavi na 

poznejši čas, prosim, da me o tem obvesti na telefon 041 556 751.  

Vsem priporočam, da ob času, ko naj bi bila maša, doma molite v ta namen.  

 
Vsa navodila naše škofije v zvezi s sedanjim stanjem dobite na naslovu 

www.skofija-celje.si.  

 

 

 

Lepo pozdravljam in vam želim zdravje in vse dobro !       

                                                                                                        Janko, župnik   

 
 
 

http://www.galicija.si/
http://www.skofija-celje.si/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vabilo k molitvi v času epidemije koronavirusa COVID-9 
 

 

 

V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da 

molijo naslednjo molitev: 

 

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19 

 

Oče usmiljenja in tolažbe, 

tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. 

Amen. 

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas 
 

 

 

 

(Dodatek:   Kateheza …)  

 

 

 

 

 

 

 



Škofje ordi ariji do prekli a podeljujejo slove ski  katoliča o  spregled od dolž osti udelež e 
pri edeljski sveti aši. Ver iki aj ado estijo odsot ost od svetega ogoslužja z olitvijo, 
posto , do ri i deli, pre ira je  Božje esede, spre lja je  svete aše po radiu, ‹V 
oziro a spletu ter s preje o  duhov ega o hajila. Spod ji predlogi aj odo v po oč za 
poglo itev ose e olitve, edeljsko esed o ogoslužje i  preje  duhov ega o hajila, pa 
tudi za spod udo vse  verouče e  i  jihovi  starše . 

 ) ere o se okrog ize, a kateri prižge o svečko, zrave  položi o Sveto pis o i  križ 
ali drugo sveto podobo.  

 Iz ere o ekoga iz ed prisot ih, ki o voditelj ogoslužja.  

Voditelj: V i e u Očeta i  Si a i  Svetega Duha.  

Vsi: Amen. 

Voditelj: Gospod Bog, ti si vir življe ja, izvir žive vode. V te  času preizkuš je as odpri svoji 
ljubez i, da ti bo o ogli zaupati i  izročiti svoj vsakda . Daj da bo o v tebi ašli vir življe ja 
i  a ovo os islili svoje življe je. V teh tre utkih olitve ti izroča o vse obolele sestre i  
brate, zdravstveno osebje in vse ljudi, ki se trudijo za skupno dobro. Varuj jih in jim nakloni 

zdravje in pogum. To te prosimo po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.  

Vsi: Amen. 

Voditelj: Z Bogom se ne moremo pogovarjati, če e priz a o svojih grehov i  napak. Tako kot 

pri sveti aši tudi sedaj obudimo kesanje. Najprej vsak tiho premisli, kaj je v minulem tednu 

opustil ali slabega storil. Kratka tiši a. 

Voditelj: Gospod Bog, prosimo te, odpusti nam, ker smo v minulem tednu velikokrat pozabili 

nate. 

Vsi: Gospod, usmili se. 

Voditelj: Kristus, ti si vir ašega veselja, aj tudi v težkih tre utkih odpre o sr e za tvojo 
ljubezen. 

Vsi: Kristus, usmili se. 

Voditelj: Gospod, ti si aša oč, odpusti a , če s o podlegli skuš javi i  bolj zaupali vase 

kot vate. 

Vsi: Gospod, usmili se. 

Skupaj: Us ili se as, vse ogoči Bog, odpusti a  aše grehe i  as obvaruj vsega hudega. 
Amen. 

  



 Glas o pre ere o Božjo esedo 3. post e edelje: Jn 4,5-42. Pri molitvi z otroki lahko 

uporabimo naslednje vstopno mesto:  

Na trši papir atis e o sliko i  jo razreže o a več delov. Nato jih obr e o i  ed seboj 
po eša o. Sestavlja o puzzle. Pri te  aj ede  od staršev vodi pogovor, ed kateri  
ugotavljamo, za kaj so ekoč uporabljali vrče i  za kaj jih uporablja o da es. Vrč a sliki je star. 
Nekdaj so v takš ih vrčih shra jevali olje, vi o, iz jih so točili vodo i  se u ivali. Po vodo so hodili 
daleč. Če je i elo esto ali vas svoj stude e , so iz jega vsi zajemali vodo za pitje, kuhanje, 

u iva je, pra je. Hoditi po vodo i  jo ositi do ov je bilo apor o, tudi dolgočas o delo. Da es 
si to težko predstavlja o, saj i a o vodovod, kopal i e, stroje, ki a esto as perejo i  
po ivajo. Kako je bilo v Jezusove  času, bo o prebrali v da aš je  eva geljske  odlo ku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jn 4,5-42 

‹isti čas je Jezus prišel v sa arijsko esto, i e ova o Sihár, lizu posesti, ki jo je Jako  dal 
svoje u si u Jožefu. ‹a  je il Jako ov stude e . Jezus je il utruje  od poti i  je kar sédel k 
stude u. Bilo je okrog šeste ure. 

‹edaj je prišla eka že a iz Sa arije, da i zajela vode. Jezus ji je rekel: »Daj i piti!« Njegovi 
uče i so a reč odšli v esto, da i akupili hra o. Sa arija ka u je torej rekla: »Kako 
vendar ti, ki si Jud, prosiš e e, Sa arija ko, aj ti da  piti?« Judje a reč očejo i eti stika 
s Sa arija i.  Jezus ji je odgovoril i  rekel: »Če i poz ala Božji dar i  če i vedela, kdo je, ki ti 
pravi: Daj i piti,  i ga ti prosila i  dal i ti žive vode.« Že a u je rekla: »Gospod, i aš s 
či  zajeti i  vod jak je glo ok. Od kod i aš torej živo vodo? Si ar ti večji kot aš oče Jako , 
ki a  je dal ta vod jak i  je iz jega pil o  sa , jegovi si ovi i  jegova živi a?« Jezus je 
odvr il i  ji rekel: »Vsak, kdor pije od te vode, o spet žeje . Kdor pa o pil od vode, ki u jo 

o  jaz dal, e o ikoli žeje , a pak o voda, katero u o  dal, postala v je  izvir vode, 
ki teče v več o življe je.« Že a u je rekla: »Gospod, daj i te vode, da e o  žej a i  e 
bom hodila se  zaje at.« 

Rekel ji je: »Pojdi i  pokliči svojega oža i  pridi se !« Že a je odgovorila i  u rekla: »Ni a  
oža.« Jezus ji je rekel: »Do ro si rekla: Ni a  oža ; kajti pet ož si i ela i  ta, ki ga i aš 

zdaj, i tvoj ož. ‹o si prav povedala.« Že a u je dejala: »Gospod, vidi , da si prerok. Naši 
očetje so častili Boga a tej gori, vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je tre a častiti, v Jeruzale u.« 
Jezus ji je rekel: »Veruj i, že a, da pride ura, ko e oste častili Očeta e a tej gori e v 
Jeruzale u. Vi častite, česar e poz ate, i pa časti o, kar poz a o, kajti odreše je je od 
Judov. Pride pa ura i  je že zdaj, ko odo pravi častil i častili Očeta v duhu i  res i i. Prav takih 
častil ev si a reč želi Oče. Bog je duh, i  kateri ga častijo, ga orajo častiti v duhu i  res i i.« 
Že a u je dejala: »Ve , da pride Mesija kar po e i Mazilje e . Ko pride, a  o vse 
oz a il.« Jezus ji je rekel: »Jaz se , ki govori  s te oj.« 

Medte  so prišli jegovi uče i i  se čudili, da je govoril z že sko, vendar mu nobeden ni rekel: 

»Kaj i rad od je?« ali »)akaj govoriš z jo?« ‹edaj je že a odložila vrč, odšla v esto i  
pripovedovala ljude : »Pridite i  poglejte človeka, ki i je povedal vse, kar se  storila. Kaj, če 
je o  Mesija?« Odšli so iz esta i  se napotili k njemu. 

Medte  so ga uče i prosili i  govorili: »Ra i, jej!« O  pa ji  je rekel: »Jaz i a  za jed hra o, 
ki je vi e poz ate.« Uče i so tedaj govorili ed se oj: »Mar u je kdo pri esel jesti?« Jezus 
ji  je rekel: »Moja hra a je, da ures iči  voljo tistega, ki e je poslal, i  doko ča  jegovo 
delo. Ali e pravite vi: Še štiri ese e i  žetev o tu.  Glejte, jaz pa va  pravi : Povzdig ite 
oči i  poglejte polja, da so ela za žetev. Ža je  preje a plačilo i  spravlja pridelek za več o 
življe je, da se osta skupaj veselila sejale  i  ža je . V te  je a reč res iče  izrek, da ede  
seje, drugi ža je . Poslal se  vas, da oste poželi, za kar se iste trudili. Drugi so se trudili, vi 
pa ste vstopili v jihov trud.« 

Veliko Samarijanov iz tistega mesta je začelo verovati va j zaradi že i ih esed: »Vse i je 
povedal, kar se  storila.« Ko so Sa arija i prišli k je u, so ga prosili, aj osta e pri jih; i  
ostal je ta  dva d i. )aradi jegove esede jih je še veliko več začelo verovati. Že i pa so 
govorili: »Ne verja e o več zaradi tvojega pripovedova ja, kajti sa i s o slišali i  ve o, da 
je o  res ič o odreše ik sveta.« 

  



 Nekaj časa pre išljuje o o  Božji esedi odimo pozorni na to, kaj nam govori in 

kakš e o čutke pre uja v nas). V druži i se lahko pogovori o o  asled jih vpraša jih:  
 

- Kaj smo si iz prebranega odlomka najbolj zapomnili? (Vsak pove, kaj si je zapomnil in 

kaj u je bilo všeč.   
- Kako se je počutil Jezus, ko je prišel k vod jaku? Ka  so šli jegovi uče i? Kdo je prišel 

k vodnjaku, ko uče ev i bilo več i  je bil Jezus sa ? Kaj je Jezus prosil že o? Od kod 
bi Jezus zajel vodo, če bi ga Sa arija ka prosila? Kaj je to živa voda - kako bi lahko 

Jezusovo živo vodo še drugače poi e ovali?  
- Jezusova živa voda je sposob ost, ki s o jo dobili pri krstu: da z a o ločiti ed te , 

kar je dobro in prav, i  ed te , kaj je arobe ali a j dobro. Vsi, ki s o kršče i, 
i a o v svoje  sr u Božje življe je i  s te  že živi o iz oči Jezusove žive vode.  
 

 Skupaj izpovemo vero v duhu krstnih obljub. 

Voditelj: Ali verujete v Boga Očeta, Stvar ika ebes i  ze lje, vseh vid ih i  evid ih 
stvari?  

Vsi: Verujem.  

Voditelj: Ali verujete v Jezusa  Kristusa, Božjega Si a i  ašega Odreše ika, ki je bil 
spočet od Svetega Duha, roje  iz Marije Devi e, trpel pod Po ije  Pilato , bil križa , 
u rl, polože  v grob i  tretji da  vstal od rtvih ter živi v Božji slavi?  
Vsi: Verujem. 

Voditelj: Ali verujete v Svetega Duha, Tolaž ika, ki vse oživlja i  posvečuje?  
Vsi: Verujem. 

Voditelj: Ali verujete v eno, sveto, katoliško i  apostolsko Cerkev, občestvo svet ikov, 
odpušča je grehov i  več o življe je?  
Vsi: Verujem. 

 

 Sledi duhovno obhajilo. Skupaj molimo: 

Jezus, verja e , da si avzoč v Najsvetejše  zakra e tu. )ahvaljuje  se Ti za Tvojo ljubeze  
do mene, ki si mi jo izkazal s svojo s rtjo a križu. Želi  Te ljubiti bolj kakor vse drugo, 
predvse  pa Te želi  sprejeti v svojo dušo. Ker Te e ore  prejeti zakra e tal o, Te 
prosi , da prideš k e i duhov o: prosi  Te, da vstopiš v oje sr e i  prebivaš v je . 

Kratek pre or, da se poveže o z Jezuso  … 

Hvala, Jezus, za to duhov o obhajilo, hvala za Tvoj obje , hvala za to duhov o združitev s 
Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, a pak i po agaj, da osta e  v Tebi. 

 Molitev ko ča o z z a e je  križa i  katero od post ih pesmi.  

  



Pova lje i s o, da s o v preizkuš ji epide ije še pose ej olitve o poveza i: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uporabne povezave: 

Svete aše po radiu, televiziji, spletu 

Magnifikat - bogosluž o- olitve a revija d ev a olitev, svet ik d eva, hval i e, večer i e, 
spodbude za razmislek) 

Hozana – dnevna Božja beseda 

Sveto pismo  

Aleteia - katoliški portal 

Iskreni.net - druži ski portal prosto dostop a post a ak ija z video agovori p. Marka I. 
Rupnika) 

Pastoralni portal Pridi in poglej 

Izred a avodila Slove ske škofovske ko fere e za preprečeva je širje ja koro avirusa 

Samarijanka in Jezus ob vodnjaku: Https://vimeo.com/160921973 

 

https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije
https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije
http://www.druzina.si/flip/revije/magnificat/2020/3m/mobile/index.html
https://hozana.si/
https://www.biblija.net/biblija.cgi?l=sl
https://si.aleteia.org/
https://si.aleteia.org/
https://www.iskreni.net/
https://portal.pridi.com/
https://katoliska-cerkev.si/izredna-navodila-slovenskih-skofov-za-preprecevanje-sirjenja-koronavirusa-covid-19-odpoved-svetih-mas-do-preklica


SAMARIJANKA 
 

POVEŽI TOČKE PO ZAPOREDNIH ŠTEVILKAH IN DOBIL BOŠ KRAJ, KJER STA 

SE SREČALA JEZUS IN SAMARIJANKA. 



Srečanje pri vodnjaku  

V zmešnjavi črk najdi vse besede, ki so napisane ob strani (vzete so iz opisa dogodka, kjer  Jezus sreča ženo pri vodnjaku – Jn 4,5-42). 

Besede je treba iskati vodoravno levo in desno  ter navpično navzgor in navzdol . Če prebereš preostale črke, dobiš ime za to ženo. 

 

M A D O V A V I Ž 

E S I H A R S A A 

L T M A B O K A J 

A U R G O R A I I 

Z D U Č E N C I R 

U E J A A M O Ž A 

R N N K N Č R V M 

E E P R E R O K A 

J C F E Ž O J A S 

  

SAMARIJA, JOŽEF, STUDENEC, SIHAR, ŽIVA 
VODA (skupaj), JAKOB, ŽENA, PREROK, 

JERUZALEM, MOŽ, UČENCI , GORA, VRČ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo bo a sliki sreča ja Sa arija ke i  Jezusa prvi ašel vse pred ete iz spod jega pravokot ika? Obkroži jih! 

OSTRO OKO   



SAMARIJANKA –MOBILE 

 

Ob evangeljskem odlomku o srečanju Jezusa s Samarijanko se lahko izdelajo tudi 
mobile - obešanko. 

 

Potrebno: 

- Predloga z vodnjakom in vrči 
- Barvice 

- Škarje 

- Luknjač za papir 

- Vrvica 

- Trši papir 

 

 Pobarvaj risbe na predlogi vodnjak in vrče s scenami iz evangelija).  

 Pobarvane risbe izreži lahko jih prilepiš tudi na trši papir . 

 Z luknjačem naredi luknjice kjer so označene na vrčih, na 
osnovi za vodnjak pa tako kot je prikazano na risbi ob strani. 

 Osnovo za vodnjak prepogni po črtkanih črtah in  po krajših 

robovih zalepi skupaj. 

Skozi narejene luknjice napelji vrvico in nanjo priveži 
pobarvane risbe vrčev.  

Tako narejen izdelek lahko obesiš v sobi. 

  



 



JEZUS IN SAMARIJANKA 

 

V OBLAČEK NAPIŠI, KAJ JE JEZUS PROSIL ŽENO PRI VODNJAKU. RISBO 

POBARVAJ. 



OB VODNJAKU 

 

NAJDI POT SKOZI VRČ DO VODE! 



Samarijanka pri vodnjaku 

POBARVAJ RISBO, KI PRIKAZUJE SREČANJE JEZUSA IN ŽENE PRI VODNJAKU (Jn 4,5-42). 



DOGODEK OB VODNJAKU 

POBARVAJ POSAMEZNE DELE CELOTNE SCENE DOGODKa, JIH IZREŽI IN PO 

SVOJE POSTAVI TER PRILEPI NA DRUG PAPIR. 


