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NEDELJA 5. POSTNA – TIHA                                                          

03.04.  
 

                              

7.00     za farane  

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

10.00   za +Marijo Toplak, obl.                              

Ponedeljek Izidor                       

04.04.                 19.00   za +Frenka Forštner  

Torek Vincencij                                             

05.04.     19.00   za +Martina Rotar                                  

Sreda Irenej                            

06.04.                                                 19.00   za +Branka Pečnik in njegove starše                    

Četrtek Janez de la Salle                           

07.04.         19.00   za +Slavka Vrhovnik, 30. dan                             

Petek Maksim in Timotej          

08.04.  19.00   za +Marijo in Jakoba Krajnc ter Marijo Junher  

            - po maši križev pot   

Sobota Maksim Aleksandrijski                        

09.04.                 8.00     za +Matevža in Angelo Lešnik, obl.  
            15.00 – SPOVEDOVANJE  

NEDELJA 6. POSTNA – CVETNA                                                        

10.04.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za + Dušana Pečnik                  

10.00   za +Marijo in Antona Pecl ter Franca Novak, obl.   
          PRI DRUGIH DVEH MAŠAH BLAGOSLOV ZELENJA    

 

 



 

5. POSTNA – TIHA  NEDELJA                   
 

EEVVAANNGGEELLIIJJ  

 

Grešnik ne sme obsojati grešnika 

Iz svetega evangelija po Janezu  

Tisti čas je Jezus krenil proti Oljski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napótil v tempelj. Vse 

ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sédel in jih učil. Pismouki in farizeji so tedaj 

pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli: 

»Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes nam je v postavi ukazal take 

kamnati. Kaj pa ti praviš?« To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga lahko tožili. 

Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je 

vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Nato 

se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od 

najstarejših dalje. In ostal je sam in žena pred njim. Jezus se je vzravnal in ji rekel: »Kje 

so, žena? Te ni nihče obsódil?« Rekla je: »Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi 

jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Jn 8,1–11   

NE OBSOJAJ 
 

Velikokrat v življenju smo podobni 
pismoukom in farizejem iz današnjega 
evangelija, ki so zasačili neko žensko v 
prešuštvovanju in jo z užitkom privlekli 
pred Jezusa. Vedeli so namreč, da je do 
takšnih žensk preveč popustljiv, saj jim je 
bil znan primer javne grešnice, ki mu je s 
solzami umivala noge in jih brisala z lasmi 
– on pa nič. Mojzesova postava je 
ukazovala, da je treba žensko, ki jo zalotijo 
pri prešuštvovanju, pobiti s kamenjem. Kaj 
pa bo rekel na to tale Jezus iz Nazareta? 
Si bo upal nasprotovati Mojzesu? 
Evangelist Janez pove, da tožiteljem sploh 
ni dal odgovora, temveč se je samo sklonil 
in nekaj pisal po tleh. Nekateri so razlagali, 

da je pisal v prah grehe tistih mož. Francoski pisatelj Francois Mauriac pa meni, da 
je v tla gledal iz usmiljenja do prestrašene ženske, kajti očitajoči pogled boli, ker smo 
ga prevarali za ljubezen. Potem se je zravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez 
greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Vsi so šli proč, kajti videl je v njihova srca. Ženi ni 
rekel: »Ti si pa nedolžna. Kar si delala, ni greh!« Ne! Vidi v njeno dušo, vidi njeno 
skesanost, zato ji pravi: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več!« 
Bili bi strahotno dvolični (in dejansko taki tudi smo), če nas v odnosu do soljudi ne bi 
vodila zavest, da smo bili že tolikokrat deležni Božjega usmiljenja in smo doživeli 
njegovo odpuščajočo ljubezen. Ali ni torej zdaj naša dolžnost, da smo obzirni, 
razumevajoči in usmiljeni? Ljudska modrost »Vsi smo krvavi pod kožo« pomeni, da 
imamo vsi napake, slabosti ter večje ali manjše grehe na vesti. Naslov današnjega 
evangeljskega odlomka je Grešnik ne sme obsojati grešnika. Apostol Pavel je 
zapisal: »S tem ko sodiš drugega, obsojaš sam sebe; saj ti, ki sodiš, delaš enako« 
(Rim 2,1). Nemalokrat nam manjka modrosti, da bi raje molčali, kakor pa na veliki 
zvon obešali slabosti in napake drugih. Deloma je razlog to, da hočemo (zavestno 
ali podzavestno) opravičevati sebe, saj če so drugi tako slabi, mi navsezadnje nismo 
med najslabšimi. 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V ponedeljek, 4. aprila, bo po dolgem času seja članov Župnijskega pastoralnega 

sveta – po večerni maši (ob 19.30) v župnišču.  

 

* Oljčne vejice za cvetno nedeljo lahko že vzamete – v cerkvi ali v kapeli v 

župnišču. Prostovoljni dar ob vejicah bo namenjen salezijancem v Celju, ki vsako leto 

vejice priskrbijo. Letos bodo s tem pomagali sirotam v Ukrajini.  

 

* V okviru radijskega misijona na Radiu Ognjišče bo v petek, 8. aprila,                    

v Petrovčah spovedni dan od 9. do 19. ure.   

 

* Priložnost za velikonočno spoved bo tudi v naši župnijski cerkvi v soboto pred 

cvetno nedeljo ob 15. uri. – Spovedovala bosta duhovnika iz Gotovelj in Šempetra.   

 

 


