
 
 
 
 
 

                   

                                             

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    

                                                                  19. marec 2023  

             
          

NEDELJA 4. POSTNA – Jožef – Teden družine                                                

19.03.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Jureta Gjuras, obl.        

10.00   za +Pepco Tepeš                       

Ponedeljek Klavdija                                             

20.03.                18.00   za +Jožefo in Alojza Podlesnik in hčerko Anico  

Torek Serapion                                              

21.03.     18.00   za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger         

Sreda Lea                                                                                    

22.03.                                                 18.00   za +Marijo in Vinka Ramšak 

Četrtek Rebeka                                         

23.03.         18.00   za +Jožeta in Marijo Videnšek                   

Petek Katarina                                                

24.03. 18.00   za rajne starše Štokovnik in sestro Anico         
           - po maši križev pot  

Sobota GOSPODOVO OZNANJENJE                      

25.03.                8.30     na Pernovem   za +Saro Veber, obl.   

10.00   za +Vincenca in Marijo Selišek  

NEDELJA 5. POSTNA – TIHA                           (prehod na poletni čas)                     

26.03.       
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Jožeta in Marijo Pečnik    

10.00   za +Danico in Antona Grobelnik        
 

  

 



 
4. POSTNA NEDELJA                   

  

 
 
 
 

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ                                                        
 

Jezus odpre oči sleporojenemu 

Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi 

učenci so ga vprašali: »Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« 

Jezus je odgovóril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodénejo 

Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko 

nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« 

Ko je to izgovóril, je pljunil na tla in s slino narédil blato. Pomazal mu je z blatom oči 

in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!« (kar v prevodu pomeni Poslani). 

Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da 

je bil berač, so govorili: »Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?« Eni so govorili: »On 

je,« medtem ko so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.« Sam pa je govóril: »Jaz sem.« 

Rekli so mu tedaj: »Kako so se ti torej oči odprle?« On pa je dejal: »Tisti človek, ki se 

imenuje Jezus, je narédil blato, mi z njim pomazal oči in mi rekel: ›Pojdi v Síloo in se 

umij‹. 

Šel sem tja, se umil in spregledal.« Rekli so mu: »Kje je tisti?« Dejal jim je: »Ne vem.« 

Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko je Jezus narédil blato in 

mu odprl oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal. Dejal 

jim je: »Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.« Nekateri izmed farizejev so 

tedaj govorili: »Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.« Drugi pa so govorili: 

»Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?« In bil je razdor med njimi. Slepemu 

so tedaj ponovno rekli: »Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok 

je.« 



Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev 

tega, ki je spregledal. Vprašali so jih: »Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil 

slep? Kako, da zdaj vidi?« Starši so odgovorili in rekli: »Veva, da je to najin sin in da 

se je rodil slep; kako to, da zdaj vidi, pa ne veva, in kdo mu je odprl oči, mídva ne veva. 

Njega vprašajte. Dovolj je star. Sam naj govori o sebi.« To so rekli njegovi starši, ker 

so se bali Judov; Judje so namreč že sklenili, da bodo vsákogar, ki ga bo priznal za 

Mesija, izobčili iz shodnice. Zato so njegovi starši rekli: ›Dovolj je star, njega 

vprašajte‹. Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep, in mu rekli: 

»Daj čast Bogu! Mi vemo, da je ta človek grešnik.« On pa je odgovóril: »Če je grešnik, 

ne vem. Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim.« Tedaj so mu rekli: »Kaj ti 

je storil? Kako ti je odprl oči?« Odgovóril jim je: »Povedal sem vam že, pa niste 

poslušali. Čemu hočete znova slišati? Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci?« 

In ozmerjali so ga in mu rekli: »Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi 

vémo, da je Mojzesu govóril Bog; o tem pa ne vemo, od kod je.« Mož jim je odvrnil in 

rekel: »To je res čudno, da ne véste, od kod je, meni pa je odprl oči. Vémo, da Bog 

grešnikov ne usliši. Kdor pa Boga časti in spolnjuje njegovo voljo, téga usliši. Od 

vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, 

ne bi mógel ničesar storiti.« Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rôjen v grehih, pa nas 

boš učil?« In vrgli so ga ven. 

Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina 

človekovega?« In ta je odgovóril ter rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?« 

Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.« Tedaj je dejal: »Verujem, 

Gospod,« in se je pred njim poklonil do tal. In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na 

ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.« To je slišalo nekaj 

farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli: »Smo morda tudi mi slepi?« Jezus jim je 

dejal: »Če bi bili slepi, bi ne imeli greha. Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš greh ostane.« 

 

**************************************************************** 

 

 

Učenci so, ker je to splošno mnenje, prepričani, da je slepota sleporojenega iz današnjega 

evangelija  posledica greha enega od njegovih staršev. Jezus zavrne ta predsodek in 

pravi: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenejo Božja dela« (Jn 

9,3). Poglejte, kakšno tolažbo nam prinašajo te besede! Odražajo živi glas Boga, ki je skrbna 

in razumna ljubezen.  

Ozdravljenemu sleporojenemu je Jezus razodel, da je prišel na svet izvršit sodbo, da loči tiste, 

ki se pustijo ozdraviti slepote, od tistih, ki se ne pustijo ozdraviti, ker mislijo, da so zdravi. V 

človeku je namreč močna skušnjava, da si ustvari ideologiziran obrambni sistem. Ta lahko 

temelji bodisi na religiji bodisi ateizmu ali celo na laicizmu. S tem pa žal ostane človek 

zaslepljen z lastno sebičnostjo. Dragi bratje in sestre, pustimo, da nas Jezus ozdravi, saj lahko 

in nam želi podariti Božjo luč! Priznajmo naše slepote, naše kratkovidnosti, predvsem pa 

tisto, kar Sveto pismo imenuje 'velik greh' (prim. Ps 18,14): prevzetnost.  
                                                                                                                                                                                                             Benedikt XVI. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NA 5. POSTNO NEDELJO  (26.3.)  

bo prenos maše ob 10. uri po radiu iz naše župnijske cerkve.  

 (Tretji radijski program – ARS in Radio Ognjišče.)  

 

Organizatorji so med drugim zapisali: 

 

Vsi sodelujoči naj bodo v cerkvi vsaj pol ure prej zaradi nastavitve in preizkusa 

mikrofonov, deset minut pred deseto pa mora biti na koru tišina.  

Oznanil med mašo ni. Župnijska oznanila so lahko takoj po koncu prenosa. 

 

Prosim, da maše ne zamujamo.  

 

 

 

 

 

* V četrtek (23.3.) bo po večerni maši (ob 18.30) seja Župnijskega 

pastoralnega sveta in ključarjev.  

 

 

V povezanosti z radijskim misijonom na Radiu Ognjišče  

bo v petrovški cerkvi 31. marca priložnost za spoved od 9. do 19. ure. 

Spovedujemo dekanijski duhovniki.   

 

 

 

 

V soboto pred cvetno nedeljo (1.4.) bo ob 15. uri v naši župnijski cerkvi 

priložnost za spoved (spoveduje g. Mirko Škoflek, župnik iz Šempetra).  

 

 

 

 

 

 

 

 


