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NEDELJA 4. POSTNA                                     

18.03.     
 

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za +Jožeta in starše Veber, obl. 
ob 10h    za +Angelo, Ivana in Stanka Arnšek               

Ponedeljek JOŽEF, mož Device Marije                                                

19.03.                 ob 7h      za +Jožeta in Rozalijo Ašenberger 
ob 16.30   na Pernovem  za +Jožeta Pohole in Frančiško Ciglar 
ob 18h    za +Jožefo in Alojza Podlesnik                

Torek Kutbert                                                                                                           

20.03.            ob 7h      za +Bernardo Cokan                                

Sreda Serapion                                                                                     

21.03.       ob 7h      za +Anico Čakš                           

Četrtek Lea                                                                                                                                                                         

22.03.      ob 7h      za +Rozalijo Parežnik                         

Petek Alfonz                                                                                                                                                                    

23.03. ob 18h    za +Jožeta Videnšek                      
               po maši križev pot 

Sobota Gospodovo oznanjenje (liturgično praznovanje)  

24.03.          ob 7h      za rajne starše Veber in Kramar       
NEDELJA 5. POSTNA – TIHA             (prehod na poletni čas) 

25.03. 
 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za +Jožeta in Marijo Pečnik  
ob 10h    za +Jožefo in vse Tepežove                       



 
 
 
* Priložnost za velikonočno spoved v naši župniji bo v soboto pred cvetno nedeljo 
(31.3.) ob 15. uri. Spovedovala bosta duhovnika od drugod.  
 
* Od 25. do 31. marca bo na Radiu Ognjišče radijski misijon.  
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Jn 3,14–21    
SPOZNATI BOŽJO LJUBEZEN IN VEROVATI VANJO 

 
Bogoslužje 4. postne nedelje vabi k veselju. Božja beseda nam 
odkriva tudi nagib za to veselje: to je Božja ljubezen do nas. Ta 
ljubezen ni nekaj odmaknjenega in neoprijemljivega, ampak se nam 
je razodela v vrsti dejanj in posegov, ki jih imenujemo zgodovina 
odrešenja. Razdelimo jo lahko v več obdobij. 
Prvo sega nazaj v Božjo večnost, preden je bil svet. Od vekomaj je 
bil Bog ljubezen sama. Ko nas še ni bilo, smo že bili v Božjih mislih 
in načrtih. »Bog nas je izvolil v Kristusu pred stvarjenjem sveta.« 
Naslednji korak je bilo stvarjenje. »Ker si ti edini dober in vir 
življenja, si vse zato ustvaril, da bi svoje stvari napolnil z 
blagoslovom in mnoge razveselil s sijajem svoje luči,« moli Cerkev 
pri bogoslužju. Bog ustvarja zato, da bi imel koga obdariti s svojo 
ljubeznijo. 
Četrti, zadnji korak, ki obsega tudi nas, pa se imenuje Sveti Duh. On 
je medsebojna ljubezen med Očetom in Sinom, ki se je po vstajenju 
razlila na vernike kot dišava, ki napolni vso hišo. 
Kako bomo odgovorili na vse to? Vračati hočemo ljubezen Bogu in z 
njo objemati tudi ljudi. Apostol Janez nas zato spominja na nekaj še 
bolj temeljnega, ko piše: »Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog 
do nas, in smo verovali vanjo« (1 Jn 4,16). 
V svetu, kjer je toliko zla in trpljenja, tudi trpljenja nedolžnih, je vse 
več takih, ki ne morejo več verovati v Božjo ljubezen, včasih tudi v 
človeško ljubezen ne več. Takšne ljudi zajame ledena doba nesmisla 
in obupa. Brez vere v Boga, ki nas ljubi, se nam do temeljev zamaje 
prav vse. 
Poklic in poslanstvo kristjanov je, da odvrnemo od sveta to grozečo 
ledeno dobo. Ni nam treba izumiti ali ustvariti ničesar povsem 
novega. Po krstu je bila namreč Božja ljubezen izlita v naša srca in 
treba nam je le, da jo odkrijemo v sebi in v Cerkvi in zanjo 
pričujemo v svetu. 

Po: Radiu Celovec – 1991 
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