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NEDELJA 5. POSTNA – TIHA                                            

07.04.  
 

7.00     za farane                              

8.30     na Pernovem    za +Francija in starše Golčar, obl.  

10.00   za +Geliko, Ivana in Ivico Videnšek  

Ponedeljek Julija                                                

08.04.                 19.00   za +Ivana, Lojzeta in Vlada Šuperger, obl.   

Torek Maksim                                   

09.04.        7.00     za +Marijo in Jakoba Krajnc               

Sreda Domen                

10.04.                                                    19.00   za +Marijo Šanca, obl.                     

Četrtek Stanislav                                   

11.04.           8.00    na Pernovem    za +Avgusta in Amalijo Pečnik, obl.  

Petek  - po maši križev pot                                           

12.04  19.00   za +Martina Rotar    

Sobota Ida                                    

13.04.          7.00     za rajne starše Gorišek in Štefana Koprivc, obl.  

NEDELJA 6. POSTNA – CVETNA                                          

14.04.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30     na Pernovem    za +Dušana Pečnik  

10.00   za vse Kapitlerjeve                              
               PRI DRUGIH DVEH MAŠAH BLAGOSLOV ZELENJA  

 



               

                   

                 5. POSTNA (TIHA) NEDELJA    
 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                                                                            

                                                                              

                                                                                

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jn 8,1–11 

ALI TUDI MI OBSOJAMO? 

 

Farizeji so vzpostavili obsežno zbirko zapovedi, na temelju katerih so javni grešniki, prostitutke in drugi, njim 

podobni, živeli v nasprotju z Mojzesovo postavo in predpisi. Ob tem pa so spregledali druge zapovedi, kot je 

recimo ljubezen do bližnjega in odpoved obsojanja drugih, kar je bilo v Mojzesovi postavi še veliko 

pomembnejše. Farizeji so počeli podobno, kot zelo pogosto počnemo tudi mi: poudarjamo kot 

najpomembnejše tiste stvari, ki jih mi počnemo, jih pa drugi ne delajo. Oblikovali so si torej moralo v skladu s 

svojimi koristmi in potrebami. 

Kdo si lahko domišlja, da je pravičen?! Kdo si lahko domišlja, da je brez greha?! Ljudje se zaradi greha v 

medsebojnih odnosih prepuščamo poželenju, drug drugega zlorabljamo v lastno korist, kakor da bi bili drugi 

ljudje le predmet. Jezus pa je prišel, da bi nas rešil iz teh naših medsebojnih odnosov, ki jih ne vodi in ne 

oblikuje ljubezen. 

Zdi se mi, da obsojamo farizeje iz evangelija, ker nimajo nikakršnega usmiljenja za napake bližnjega. Pri tem 

se pa niti ne zavedamo, da pogosto ravnamo tudi mi enako kakor oni. Mi ne mečemo več kamnov proti tistim, 

ki delajo napake, ker nam to prepovedujejo tudi državni zakoni. O, blato pa mečemo, in opravljamo tudi, pa 

kritiziramo. Če kdo v svoji okolici opazi, da je nekomu spodletelo in je padel v greh, da je naredil določeno 

napako, se takoj ob to obregnemo in se pohujšujemo, enako kakor farizeji. Pogosto tega ne delamo zato, ker bi 

sovražili greh, ki ga je nekdo storil, ampak zato, ker mrzimo grešnika. Ko izpostavljamo in poudarjamo greh 

drugega, hočemo s tem povzdigovati samega sebe, svojo pravičnost in skoraj »neomadeževano« življenje. 

Evangelij o prešuštnici nam predlaga močno zdravilo za to zelo zelo slabo navado. Skrbno poglejmo nase in to 

s pogledom, s kakršnim nas gleda Bog, in začutili bomo potrebo, da se zatečemo k Jezusu in ga prosimo 

odpuščanja za sebe, ne pa obsodbe za druge. 
Po: p. Raniero Cantalamessa, Radio Ognjišče 2016 

 

 

 

 

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.« 

 
(Jn 8,3–7) 



 

 

 

 

PRIŽGIMO LUČ V POSTNI ČAS 
 

»OD PETKA – DO PETKA« 
 

Misli za bogoslužje v postnih petkih. 
 

 

 

PETEK 4. POSTNEGA TEDNA  

 

Od petka, 5. aprila – do petka, 12. aprila  

 

Peta luč: TEDEN ODPOVEDI  

 
Kaj pa je drugega značilnost današnjega časa, kot eno samo hitenje. Od jutra do noči … Pa še ponoči 

se prebujamo, ker se spomnimo, da česa morda nismo opravili, da smo kaj zamudili, da bo naslednji 

dan naporen, ker nas čaka kar preveč stvari. In tako se zbujamo utrujeni, vstajamo z levo nogo in ves 

dan smo nadležni samemu sebi – kaj šele drugim. Rudi Kerševan je zapisal: »Dan se nasmehne 

tistemu, ki se mu zna nasmehniti.« Ponosni in veseli bi morali pogledati v nov dan, saj so nam od 

včeraj ostali talenti, lepo okolje, v katerem živimo, prijazni ljudje, ki nas obdajajo, sodelavci, sošolci, 

prijatelji, s katerimi se bomo srečali. Razumljivo – med vsemi temi cvetovi, ki bodo okrasili nov dan – 

nas bo zbodel tudi kakšen trn, se bo v čevlju znašel kakšen kamenček, nam bo sonce zakril kak oblak. 

Vendar pa – 'ne jezi se, ker ima vrtnica toliko trnov, rajši se veseli, da ima na vrhu tako lep cvet' – in 

še: 'če sonca ni, sonce bodi ti'. Ampak težava je, da kljub lepim mislim in spretnim načrtom obveznosti 

ostajajo, problemi so tu, naloge so preobilne. Ob tem je pomembno, da si znam ustvariti lestvico 

vrednot in da si za vsak dan izberem tisto, kar je moja dolžnost, kjer je moje poslanstvo. In naenkrat 

bom ugotovil, da se lahko odrečem vrsti stvari in dogodkov, ki so mi prej pobrali veliko časa, sedaj pa 

– ne le, da sem se izognil prenekateri neumnosti – mi vse lepo mirno teče in sadovi so z veseljem 

doseženi. In tu je sedaj druga priložnost. Ker sem prihranil kar nekaj časa – in morda celo denarja – 

lahko s tem pomagam drugim, jim namenim svoj čas, jim pomagam v njihovih stiskah. 

Knjiga modrosti nam daje danes konkreten nasvet: odpovejmo se hinavščini, maščevalnosti, 

opravljanju, obrekovanju in še čemu podobnemu – in ostalo nam bo precej časa za prijaznost, 

naklonjenost, ljubeznivost, darežljivost …  

 

Naj bo zapisovanje dogodkov 'od petka do petka' polno veselih odpovedi praznim stvarem in 

radostno nadomeščanje tega s cvetovi in žarki iz ljubečega srca. 

 

Povabilo  

 

OTROCI: Vsak dan se nečemu odpovej (sladkariji, posladku, kozarcu soka, računalniški igrici …) in 

to daruj Jezusu za nekoga, ki je v stiski.  

MLADI: Odpovej se v tem tednu obiskom okrepčevalnic s hitro hrano (fast food) in jej skromno. 

ODRASLI: V tem tednu se odpovej eni od svojih razvad in alkoholu. Če si se temu odpovedal za ves 

post, vabljen, da se odpoveš obrekovanju.  

STAREJŠI: Trudi se, da bi ta teden preživel vedro, brez pritoževanj nad težavami, ki jih prinaša 

življenje, in z nasmehom (in darom) osreči koga. 
 
                                                                                                                                     Slovenska karitas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Danes se na Radiu Ognjišče začenja 14. radijski misijon. ki bo največji po 

številu misijonarjev.  Naslov letošnjega radijskega misijona "Cerkev je mlada" je 

navdihnila lanska sinoda mladih. Od nedelje, 7. aprila, do sobote, 13. aprila, nas bodo 

nagovarjali: kardinal, nadškof, kar osemnajst (18) duhovnikov, tri redovne sestre, pet 

glasbenih skupin in kopica mladih laikov. Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče. 

 

 

* V petek, 12. aprila, bo po slovenskih župnijah SPOVEDNI DAN. Za našo 

dekanijo bo na ta dan priložnost za spoved v petrovški baziliki neprekinjeno                 

od 9. do 18. ure.  

 

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

pred cvetno nedeljo (13. april) ob 15.00. -  Spovedovala bosta duhovnika iz Gotovelj            

in Šempetra.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


