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NEDELJA 5. POSTNA - TIHA                            

17.03.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +R ozalijo in  Jožeta A šenberger  

ob 10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Toneta G robelnik, obl.,  

                       ter družini G robelnik in  V erdel  

Ponedeljek Ciril Jeruzalemski                                                       

18.03.                 ob 18h   ob  18h    ob  18h    ob  18h     za +F ranca in  Jožefo V eber, obl.            

Torek JOŽEF, mož Device Marije                                                                                   

19.03.             ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +Jožico V ipavc                               

ob  16 .30    na  P ernovem  ob 16 .30    na  P ernovem  ob 16 .30    na  P ernovem  ob 16 .30    na  P ernovem   za +Jožeta P ohole in  F rančiško C iglar 

ob 18h ob  18h ob  18h ob  18h    za +Pepco Tepeš             

Sreda Martin iz Brage                                                                         

20.03.       ob 7hob 7hob 7hob 7h       za rajne P liberšek, Cokan in  B ürgin       

Četrtek Serapion                                                                                                                                                    

21.03.                  ob ob  ob  ob  7777 h      h       h       h       za rajne Pušnikove                         

Petek Lea                                                                                                                                                                                                                   

22.03. ob 18hob 18hob 18hob 18h    za +A ngelo, Ivana in  Stanka A rnšek, obl.  

               za +  V alentina R eher, 30. dan  

Sobota Alfonz                                                                

23.03.          ob 7h   ob  7h   ob  7h   ob  7h       za +Jožefo in  A lojza Podlesnik            

NEDELJA 6. POSTNA - CVETNA                          

24.03. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30   ob  8 .30   ob  8 .30   ob  8 .30   na Pna Pna Pna P ernovem  ernovem  ernovem  ernovem   za +A ntona in  M arijo Pecl ter F ranca N ovak, obl. 

ob 10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +M arijo in  M artina N ovak  

                ----     p ri drugih  dveh  m ašah  b lagoslov  zelen japri drugih  dveh  m ašah  b lagoslov  zelen japri drugih  dveh  m ašah  b lagoslov  zelen japri drugih  dveh  m ašah  b lagoslov  zelen ja  



 
 
 
* Priložnost za velikonočno spoved v naši župniji bo v soboto pred cvetno nedeljo 
(23.3.) ob 15. uri. Spovedovala bosta duhovnika iz Šempetra in Gotovelj.  
 
*************************************************** ******************************* 

 

EVANGELIJ NA 5 . POSTNO NEDELJO                                                    
                          

Jn 8,1–11  
PODROČJE SPOPADA 

 
Priče smo spopadu, ki se v njem odloča o življenju in smrti. Žena se je spozabila in prestopila 
Mojzesovo postavo. Čuvarji te postave – pismouki in farizeji – zahtevajo kazen, ki je po zakonu za 
takšne prestopke predpisana, to je kamenjanje. 
Če pa si dogodek pogledamo pobliže, vidimo, da so pismouki in farizeji ženo in njen greh uporabili le 
za sredstvo, da bi se spopadli z Jezusom. Računali so, da se bo Jezus za grešnico zavzel in jo 
zagovarjal. To jim bo dalo priložnost, da ga bodo pred ljudstvom očrnili kot zagovornika prešuštva in 
zaničevalca postave. Morda jim bo uspelo celo naščuvati ljudi, da bodo poleg grešnice kamenjali še 
njega.  
Jezus je spregledal njihovo zvijačo in z nekaj besedami dogajanje popolnoma preusmeril. Ženinim 
tožilcem je dal vedeti, da pravo področje spopada ni med ženo in njimi, prav tako ne med njim in 
njimi, temveč nekje drugje: v njihovih srcih. Farizej, odvrni pogled od grešne žene, zazri se v svojo 
grešnost, z njo se spopadi! Za tvoj greh gre, ne za njen, za to gre, kakšen si ti, kakšen ne bi smel biti in 
kakšen bi moral biti. 
Kakšen bi moral biti? Pravičen. Izpolnjevalec postave. Poštenjak v odnosu do sebe, do okolja, do ljudi 
in do Boga. 
Kaj pa si? Kršilec postave. Grešnik. Postava, ki se z njo spravljaš nad bližnjega, te graja: Obsodi 
najprej sebe! Kamen, ki ga vihtiš v roki, da bi ga zagnal v drugega, ti kliče: Zaženi ga vase! Če te že 
veseli spopadati se s kakšnim grehom, se spopadaj s svojim; ta je zate življenjskega pomena. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Po: Beseda da Besedo 
 
*************************************************** ******************************* 
 

Novi papež je Jorge Mario Bergoglio, dosedanji nadškof v Buenos Airesu v Argentini. 
Izbral si je ime Frančišek (po svetem Frančišku Asiškem). 
 
 

 



 


