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NEDELJA 3. POSTNA                       

04.03.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za +Pavlo in Janeza Siter, obl.  

ob 11h   na Gori    za rajne Jelenove  

Ponedeljek Hadrijan                          

05.03.                 ob 18h   za +Marijo in Martina Novak         

Torek Nika                                                         

06.03.         ob 18h   za +Viktorja Potočnik, osmina     

Sreda Perpetua in Felicita                           

07.03.                                                    ob 7h     za +Ivana Grebovšek                                          

Četrtek Janez od Boga                     

08.03.           ob 18h   na Pernovem   za r. Pliberšek, Cokan in Bürgin  

Petek Frančiška Rimska        

09.03. ob 18h   za rajne Padarjeve starše in Srečka, obl.  
              - po maši križev pot  

Sobota 40 mučencev                                      

10.03.          ob 7h     za +Marijo in Cecilijo Žužek, obl.  

NEDELJA 4. POSTNA               

11.03.  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za +Saro Veber, obl.  

ob 10h  za +Štefana Centrih, Marijo in Martina Novak ter Podgorškove 

                                   

                                         



 

                  OB TRETJI POSTNI NEDELJI    
 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jn 2,13–25 

NAJ BO NAŠE ŽIVLJENJE OČIŠČEN TEMPELJ 

 

Današnji evangeljski odlomek nam predstavlja dogodek, ko je Jezus iz templja izgnal prodajalce in menjalce 

denarja (Jn 2,13-22). Iz vrvi je »spletel bič ter vse izgnal iz templja skupaj z ovcami in voli«, denarjem, vsem. 

Jezusovo dejanje je na ljudi in njegove učence naredilo močan vtis. Zdela se je preroška gesta, zato so ga 

nekateri od navzočih vprašali: »Toda … Kakšno znamenje nam pokažeš, ker tako delaš? Kdo si, da tako 

delaš?«  

Ljudje so pričakovali božansko, čudežno znamenje, ki bi Jezusa potrdilo kot Božjega poslanca. On pa jim je 

odgovoril: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Na to so mu odvrnili, da se je tempelj gradilo 

šestinštirideset let. Niso razumeli, da se je Gospod nanašal na »živi tempelj svojega telesa«, ki bo uničen s 

smrtjo na križu, a bo tretji dan vstal. Ko je vstal od mrtvih – v nadaljevanju piše evangelist – so se njegovi 

učenci spomnili, da je takrat govoril prav o tem, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus. V tem 

odlomku torej najdemo prvo naznanilo Kristusove smrti in vstajenja.  

V postnem času nas papež Frančišek spodbuja: »Hodimo v svetu kot Jezus.« Iz vsega našega bivanja naredimo 

»znamenje njegove ljubezni do naših bratov, zlasti najšibkejših in najrevnejših; zgradimo Bogu tempelj z našim 

življenjem.« Če bomo pričevalci živega Kristusa, ga bodo lahko srečale tudi mnoge osebe, na katere naletimo 

na naši poti. »Toda – vprašajmo se – se Gospod zares počuti doma v mojem življenju?« Mu dovolim, da očisti 

moje srce in da prežene malike? To so tiste drže poželjivosti, ljubosumnosti, posvetnosti, zavisti, sovraštva in 

navade opravljanja, »odiranja« drugih. Mu dovolim, da očisti vse drže, ki so proti Bogu, bližnjemu in nam 

samim? Lahko nas je strah, da nas bo Jezus »natepel«, kot pravi papež. Toda Jezus tega nikoli ne stori. »Jezus 

očisti z nežnostjo, z usmiljenjem, z ljubeznijo. Usmiljenje je njegov način čiščenja.« Jezusov bič je namreč 

usmiljenje. 
Po: papež Frančišek, radio.ognjisce.si 

 

 

 

 

 

 

V templju je našel prodajalce 
volov, ovc in golobov  
ter menjalce denarja,  

ki so sedeli tam.  
In iz vrvi je spletel bič ter  

vse izgnal iz templja  
z ovcami in voli vred.  

Menjalcem je raztresel denar  
in prevrnil mize, 

prodajalcem golobov pa rekel: 
»Spravite proč vse to  

in iz hiše mojega Očeta  
ne delajte tržnice!«  
Judje so mu rekli:  

»Kakšno znamenje nam 
pokažeš, ker takó delaš?«  

Jezus jim je odgovoril  
in rekel: »Podrite ta tempelj  

in v treh dneh ga bom postavil.« 
 

(Jn 2,13–16.18–19) 



 

 

 

 

 

                

OB VSEBINI PRVEGA BERILA:  
 

 

 

 Ne delaj si rezane podobe in ničesar ...             
                                                                         Druga Mojzesova knjiga 20,4) 

 

Dobro se je  izogibati kakršni koli predstavi o Bogu.  

Boga ni nihče nikoli videl (prim. Prvo Janezovo pismo 4,12). 

Vsaka upodobitev Boga ga lahko omejuje, osiromaši ali 

popači njegovo stvarnost in resničnost.  

Še vedno mi ostaja v spominu plakat, ki nam ga je naš 

župnik pokazal pri verouku: jablana, polna sadežev, med 

vejami otrok, ki jih krade, in na modrem nebu Bog, 

upodobljen kot oko v trikotniku, ki vohuni za tatičem. 

Vsakokrat, ko sem šel krast jabolka, sem kar naprej 

pogledoval v nebo, da bi videl, ali se je pojavilo tisto oko v 

trikotniku.  

Ni mi bilo lahko znebiti se te 

predstave o Bogu kot vohunu, ki mi 

jo je vcepila tista podoba. In 

vsakokrat, ko se znova znajdem pred 

njo, začutim odpor.  

Nič manj škodljivih posledic ne 

povzroča podoba bradatega starca, 

ki sedi med oblaki, in roke, 

oborožene s strelo.  

»Ampak ljudje ne moremo, da si ne 

bi na neki način predstavljali 

Boga!« Zato je prišel Jezus. Jezus je 

edina resnična in ustrezna podoba 

Boga. Nanj moramo misliti. V njem 

lahko spoznamo, kako Oče misli,  

ljubi, dela in reagira. 

  
                                                                                           Po: http://revija.ognjisce.si/70-revija/podarim-ti-

misel/vzemi-si-cas 


