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NEDELJA 3. POSTNA                                                      

24.03.  
 

7.00     za farane                              

8.30     na Pernovem     za +Saro Veber, obl.            

10.00   za +Marijo in Antona Pecl, obl., ter Franca Novak 

Ponedeljek GOSPODOVO OZNANJENJE                                  

25.03.                 7.00     za +Moniko Drev  

16.30    na Pernovem   za +Gabrijelo Zagoričnik  

18.00   za +Marjano Podvršnik                       

Torek Evgenija                                 

26.03.        7.00     za rajne Videnškove in Petretove    

Sreda Peregrin             

27.03.                                                    7.00     za +Marijo Ograjenšek                      

Četrtek Bojan                                       

28.03.           18.00   za +Jožefo Kresnik  

Petek - po maši križev pot                                           

29.03  18.00   za +Jožico Nareks in vse Zavalinškove, obl.  

Sobota Janez Klimak                           

30.03.          7.00     za +Zinko ter starše Vrhovnik in Naraks      

NEDELJA 4. POSTNA              (PRESTAVITEV URE NA POLETNI ČAS)                                        

31.03.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30     na Pernovem     za +Jožeta, Ano in Antona Veber, obl. 

10.00   za +Marijo Toplak, obl.  
 



                                

 

                      3. POSTNA NEDELJA    
 

 

 

 

 

 

OB PRVEM BERILU                                                                                 
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                   

Ne hodi sem!  

Sezuj si sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja!  

2 Mz, 3,5  

 

Bog je dober oče. Vendar ostaja Bog. 

Ni kakor tisti starši, ki hočejo postati prijatelji svojih otrok in 

zato nehajo biti starši. 

Bog je »nekdo drug« kakor mi. 

Pred njim moramo gojiti in pomnožiti do neskončnosti tisto 

čutenje strahu in občudovanja, ki nas prevzame pred nečim, 

kar je s svojo veličino nad nami: pred kakšnim slapom, visoko 

goro, morsko širjavo ... 

To občutje strahu in občudovanja je zdravilno: ohranja nas v 

resničnosti in pripomore k zavedanju, da smo ustvarjena bitja.  

Za vzgojo k strahospoštovanju do Boga je Stara zaveza 

zahtevala spoštovanje svetih krajev, templja. Nova zaveza nam 

je razodela, da je pravi tempelj Boga človekovo telo, človeška oseba.  

Vsakemu človeku – moškemu ali ženski, otroku ali ostarelemu, zdravemu ali bolnemu, 

bogatemu ali revnemu, belcu ali črncu, izobraženemu ali nevednemu – se moramo 

približati s spoštovanjem in  strahom, ki so ga v svetopisemskih časih ljudje čutili do 

templja. 

Vsakokrat, ko srečamo kakšnega človeka, nas Bog opominja: »Sezuj si sandale z nog, 

kajti kraj, kjer  stojiš, je sveta zemlja.« 

Gorje, če se šalimo z Bogom in z njegovim templjem! 
 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OB EVANGELIJU 
 

 

 

 

 
Lk 13,1–9 

NE GRE ZA DRUGE, TEMVEČ ZA NAS SAME 

 

Kako naj presojamo zgodovinska dejstva, nam Jezus pokaže v prizoru iz današnjega 

Lukovega evangelija. Tukaj mu ljudje pripovedujejo o poslednjih novostih, političnih 

katastrofah in udarcih usode, ki so nerazumljivi. Tu Pilat umori Galilejce, ki so ravnokar 

hoteli darovati. In stolp v Siloi se je zrušil ter pri tem pobil osemnajst ljudi. Jezus v obeh 

primerih odgovarja podobno: »Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi 

drugi Galilejci, ker so to pretrpeli? Nikakor, vam pravim. A če se ne spreobrnete, boste 

vsi enako pokončani« (Lk 13,2).  

Jezus se sicer loti teologije farizejev, ki vidi v vsaki nesreči kazen za grešnike. Vendar je 

ne potrdi. Namesto da bi se spustil v teološko razpravo, zakaj se je tako zgodilo, usmeri 

svoj pogled na tiste, ki so mu to pripovedovali. Ne gre za druge, temveč za nas same. Če 

se ne spreobrnemo, bomo prav tako pokončani. Naše življenje bo ponesrečeno, če ne 

bomo začeli misliti drugače.  

Pri katastrofah si ne postavljajmo vprašanja zakaj, 

temveč jih razumimo kot zahtevo za nas. Zgodi se 

nam lahko enako, kot so doživele žrtve mnogih 

katastrof današnjega časa, pa naj gre za naravne 

nesreče, teroristične napade ali karkoli drugega. Pri 

vsem tem se postavlja pomembno vprašanje: Iz česa 

živimo? Kakšen smisel ima naše življenje? 

Nobenega jamstva nimamo, da bomo zdravi dosegli 

starost. Ni samo po sebi umevno, da naše življenje 

uspe. Pogoj, da bo naše življenje uspelo, je 

spreobrnjenje. Spreobrnjenje pomeni najprej ugotoviti, da sem se Bogu odtujil, da je moje 

mišljenje o Bogu popačeno. In potem pomeni spreobrnjenje, da vidim svoje življenje v 

Božji luči, da po Bogu znam gledati v globino stvari in spoznavati Boga kot pravi cilj ter 

tisti temelj mojega življenja, ki me nosi. Spreobrnjenje pa ni le videvanje in spoznavanje, 

temveč tudi odločanje. Odločim se živeti drugače, živeti tako, kakor to odgovarja Božji 

volji in moji naravi. 
 

Po: A. Grünu, Jezus – veselo oznanilo 

 

 

 

 

 



 

PRIŽGIMO LUČ V POSTNI ČAS 
 

»OD PETKA – DO PETKA« 
 

Misli za bogoslužje v postnih petkih. 
 

 

 

PETEK 2. POSTNEGA TEDNA  

 

Od petka, 22. marca – do petka, 29. marca  

 

Tretja luč: TEDEN MOLITVE  

 
Stara modrost pravi: »Povej mi, s kom se družiš, pa ti bom povedal, kdo si!« Nujno je, da imamo 

prijatelje, ker bi se brez njih čutili preveč osamljene. Zato z njimi radi spregovorimo o svojih uspehih 

in težavah. Morda kdaj potočimo kakšno solzo, ki pa jo zna prijatelj obrisati. Tudi vesel nasmeh je sad 

takih pogovorov.  

Najboljši prijatelji, najbolj zaupni in iskreni – pa bi morali biti člani družine. Kako prijetni so – vsaj 

večeri – tam, kjer si vsi člani izmenjajo doživetja minulega dne, ko vsi prisluhnejo vsakemu, ko skupaj 

rešujejo težave, napravijo načrte za naprej in si porazdelijo naloge.  

Kako neprijetno je, če pri zaupnem in prijetnem pogovoru ob večerih ne bi bil navzoč oče ali bi 

manjkala mati! Kako čudno bi bilo, če ob reševanju težav ali načrtovanju za naprej oče ne bi našel 

jasne besede in mati ne tolažilne, razumevajoče spodbude! Otroci bi bili negotovi, prepuščeni sami 

sebi. Poslušali bi nasvete z ulice, preizkušali bi vse mogoče in se neštetokrat opekli.  

Tu je torej tista tretja luč, ki jo želimo v tem tednu prižigati na našo pot – luč molitve. Molitev je 

pogovor z Bogom, ki je naš Oče, je posvetovanje z Marijo, ki je naša mati. In če se navadimo z njima 

sproščeno pogovarjati, izliti svoje srce, svoje veselje in svoje bolečine, svoja iskanja in zablode – nam 

prisluhneta, nas potolažita, nam svetujeta, nas usmerjata, nam vračata pogum. Če se ob večernem 

pogovoru vsa družina v molitvi pogovori tudi z njima – potem postajamo stvarniki dobrega in 

prinašalci rešitve.  

Če bi se Jožefovi bratje pogovarjali tudi z Bogom, bi gotovo ne prodali svojega brata – Bog je sicer 

dober in je tudi to neumnost obrnil v blagoslov. Brez pogovora z Bogom, brez molitve, tudi mi 

velikokrat zavržemo temeljni kamen za srečo.  

 

Poskrbimo, da bo naše poročilo 'od petka do petka' prineslo veliko sporočil o naših skupnih 

pogovorih in rešitvah z Bogom in Marijo. Ravno v tem pogovoru, v molitvi, smo lahko povezani 

z brati in sestrami z vsega sveta. 

 

Povabilo  

 

OTROCI: Vsak dan sam ali skupaj zmolite Oče naš, Zdrava Marija za nekoga.  

MLADI: Ko se zbudiš, se zahvali Bogu za mirno noč in se razveseli novega dne.  

STARŠI: S sozakoncem vsak dan zmolita Sveti angel druga za drugega.  

STAREJŠI: Vsak dan v tednu nameni svojo molitev za enega svojih otrok ali drugih sorodnikov, še 

posebej za tiste, ki so morda v stiski.  

 
                                                                                                                                     Slovenska karitas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mladinski pevski zbor Galicija vabi na koncert ob 5 in ¾ letnici svoje 

ustanovitve. Koncert z naslovom »Z nami pesem dviga se v višine« bo v soboto,         

30. marca, ob 5 in ¾ (17.45) v župnijski cerkvi v Galiciji.  

 

* Letošnji birmanci in prvoobhajanci bodo skupaj molili križev pot prihodnjo 

nedeljo (31.3.) pred sv. mašo ob 9.30. – Vabljeni tudi starši in botri.  
 

* Priložnost za velikonočno spoved bo v soboto pred cvetno nedeljo (13. april)    

ob 15.00. -  Spovedovala bosta duhovnika iz Gotovelj in Šempetra.  

 

 

* DUHOVNE OBNOVE ZA ŽUPNIJSKE SODELAVCE 

 
Postna duhovna obnova 

sobota, 30. marca, od 9.30-13.00 

Voditelj: nadškof, Alojzij Uran 

Prijave do 28. marca na 059-073-800 ali info@jozef.si 

 

Duhovna obnova za organiste in pevovodje 

sobota, 6. aprila, 9.30-13.00 

Voditelj: Jože Planinšek 

Prijave do 4. aprila na 059-073-800 ali info@jozef.si  

 
ZA LITURGIČNE IN PASTORALNE SODELAVCE 

 

Praktična delavnica krašenja cerkva 

sobota, 30. marca 2019, 9.30-13.00 

Voditelj: Rok Metličar  

Prosimo za prijave do 28. marca na 059-073-800 ali info@jozef.si 
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