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NEDELJA 3. POSTNA - god sv. Kunigunde               

03.03.     
 

ob 7h      za farane                              
ob 8.30    na Pernovem  za +Dušana Pečnik  
ob 11h    na Gori  za žive in rajne planince  

Ponedeljek Kazimir                                                                  

04.03.                 ob 15.30    pogreb  in maša za +Vinka Verdel    
ob 18h    za +Jakoba in Justino Doler, obl.            

Torek Hadrijan                                                                                  

05.03.             ob 7h      za +Faniko Tovornik in Terezijo Levstik   

Sreda Fridolin                                                                                 

06.03.       ob 7h      za +Frančiško Verdel in Milico Razgoršek 
ob 18h    za +Janeza Siter, osmina  

Četrtek Perpetua in Felicita                                                                   

07.03.                  ob 8h      na Pernovem  za +Viktorja in Terezijo Kozovinc   

Petek Janez od Boga                                                                          

08.03. ob 18h    za +Štefana in vse Centrihove, obl.      
               po maši križev pot         

Sobota Frančiška Rimska                                                      

09.03.          ob 7h      za rajne Podvršnikove                       

NEDELJA 4. POSTNA                                   

10.03. 
 
  

ob 7h      za farane                              
ob 8.30    na Pernovem  za +Nežo Falant, obl.  
ob 10h    za +Danija in Ivana Kugler                 

 
 



* 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.  
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Lk 13,1-9 
PRIDIGA ZA SOSEDO 

 

Po maši je pristopila k duhovniku znana župljanka in mu rekla: »Danes ste pa izvrstno pridigali. Ko ste 
naštevali slabe lastnosti, ki jih imajo nekateri ljudje, sem imela ves čas pred očmi svojo sosedo. Kot živo ste 
jo naslikali, le da je ona še desetkrat hujša.« Duhovnik pa je odgovoril: »Vaše sosede ne poznam, toda ko sem 
pridigal, sem imel pred očmi vas.« 
Tako se ne dogaja samo tej ženi, temveč mnogim od nas. Vidimo slabe lastnosti drugih, pa jim pridigamo, naj 
se spreobrnejo: mož bi rad spreobrnil ženo, žena moža, odrasli mlade, mladi odrasle, učitelji šolarje, šolarji 
učitelje, duhovniki vernike, verniki duhovnike, politiki državljane, državljani politike in še kdo koga … 
Jezusovo naročilo v današnjem evangeliju je drugačno. Ne pravi, naj spreobračamo druge, temveč sebe. 
Spreobrnite se, spokorite se! Vsakdo je odgovoren za svoje grehe in napake, zato naj spreobrne sebe in naj 
zase dela pokoro. Ko bo prišel gospodar iskat sadu, nas ne bo vpraševal po tujem drevju, temveč se bo oziral 
po vejah naše smokve. 
Sami si kujemo prihodnost: če si bomo hoteli kovati srečo, resnično, večno srečo, potem se bo resnično 
potrebno v marsičem spreobrniti: od prepirljivosti k složnemu sodelovanju, od vrtičkarstva k iskanju skupnih 
koristi, od občudovanja vsega, kar je tuje, k zdravi samozavesti, od zaverovanosti v snovnost in telesnost k 
upoštevanju duhovnih vrednot … in se v marsičem spokoriti. 
Naj ne bo to vodilo le za našo sosedo, temveč tudi za vse nas, in sicer za teden, ki je pred nami, in postni čas, 
ki nas pripravlja na naš največji praznik. 

Po: M. Galizziju 

 

 
 

Rekel je vinogradniku:  
»Glej, tri leta je, kar hodim  
iskat sadu na tej smokvi,  

pa ga ne najdem.  
Posekaj jo torej;  

čemú še zemljo izrablja?«  
Ta mu je odgovoril:  
»Gospod, pústi jo  

še to leto, da jo okopljem  
in ji pognojim,  

morda bo obrodila sad;  
če pa ne,  

jo boš potlej posekal.«  
 

(Lk 13,7–9) 

 

 

Gospodar nam daje še eno priložnost. Bomo obrodili sad, ki se od nas 
pričakuje? Kakor Mojzes smo poklicani, da bi se odzvali: »Tukaj sem!« 
Postni čas nam daje še posebno priložnost, da se odzovemo povabilu in 
svoje življenje ponovno zaživimo, tako kot Gospod od nas pričakuje!


