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NEDELJA 4. POSTNA – papeška                           

14.03.  
 

                              

8.00     za +Jožefo in Martina Golavšek                                    

10.00   za +Julijano Puklek                           

Ponedeljek Ludovika                         

15.03.                 18.00   za rajne Padarjeve, obl.                     

Torek B. sl. Danijel Halás             

16.03.        18.00   za +Janka Doler, 30. dan                    

Sreda Jedrt (Jerica)                                         

17.03.                                                    18.00   za +Rudija Verdel, 30. dan                         

Četrtek Ciril Jeruzalemski           

18.03.         18.00   za +Jožeta in Marico Videnšek                                         

Petek JOŽEF, Jezusov rednik           (začetek tedna družine)       

19.03.  8.00     za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger  

18.00   za +Pepco Tepeš  

            - po maši križev pot  

Sobota Martin iz Brage                                      

20.03.          8.00     za +Franca in Jožefo Veber, obl.                  

10.00   za +Borisa Golavšek, osmina                               

NEDELJA 5. POSTNA – TIHA                              

21.03.  
 

                       

8.00     za +Jureta Gjuras, obl.                                           

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

 



                    

4. POSTNA NEDELJA    

 
 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

BOG JE POSLAL SVOJEGA SINA, DA BI SVET ODREŠIL 
 
Iz svetega evangelija po Janezu  
 
Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: »Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, 
tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje, imel v njem 
večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega 
Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje. 
Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet 
po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, 
ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je v tem, da je prišla 
luč na svet in so ljudje bolj ljubili temò kakor luč, kajti njihova dela so bila 
hudobna. Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi 
razkrila njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se pokažejo 
njegova dela, ker so narejena v Bogu.« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Jn 3,14–21 

BOG SVETA NE NEHA LJUBITI 

 

V današnjem evangeliju smo slišali del pogovora, ki ga 

je imel Jezus neke noči na začetku svojega javnega 

delovanja z Nikodemom, učenim preučevalcem 

Svetega pisma. Najbolj nas prevzamejo čudovito lepe 

Jezusove besede – čudovite so zato, ker so resnične – 

ko Jezus pravi o sebi: »Bog je svet tako vzljubil, da je 

dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor 

vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.« 

Te besede so že marsikateremu človeku, ki je iskal 

Boga z odprtim srcem, vlile poguma in zaupanja. 

Naš pesnik France Prešeren je v Krstu pri Savici 

izpovedal, »da pravi Bog se kliče Bog ljubezni«, ki 

»čudno k sebi vod' otroke ljube in ne želi nobenega 

pogube«. Bog torej hoče, da ga iskreno iščemo, da 

živimo po svoji vesti, da pošteno izpolnjujemo svoje 

dolžnosti, da se trudimo biti dobri do ljudi okoli sebe. 

Ena najhujših stvari, ki jo lahko drug drugemu 

povzročimo, je ta, da smo do sočloveka brezbrižni, da hodimo mimo svojih bratov in sester, 

kakor da jih ni. Kjer se ljudje kregajo in prepirajo, je zagotovo zelo hudo; še huje pa je tam, 

kjer ljudje med seboj sploh ne govorijo. Bodisi zato, ker so užaljeni ali trmasti, bodisi zaradi 

tega, ker so doživeli toliko hudega, da so razočarani celo nad najbližjimi. Včasih je molk 

hujši krik kot najbolj glasno vpitje! Vprašajmo se, če smo tudi mi krivi kakšne zagrenjenosti. 

To, kar smo poslušali v današnjem evangeliju, dovolj zgovorno pove, kako je Bogu tuja 

vsaka brezbrižnost. Že v Stari zavezi je Bog dal svojemu ljudstvu po preroku vedeti, da se 

zanje zanima s takšno ljubeznijo, kot jo izkazuje mati svojemu dojenčku. Z Jezusovim 

prihodom pa se je Božja ljubezen razodela še bolj otipljivo: on je daroval svoje življenje za 

nas. Križ, znamenje trpljenja, je postal znamenje ljubezni do konca. Naj se tega spomnimo ob 

vsakem pogledu  na križ in ob vsakem znamenju križa, s katerim začenjamo dnevna opravila. 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče bo od 21. do 27. marca 2021. 

S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo 
sodelovali: koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak, Tone Gnidovec, s. Marina Štremfelj, Gabriel 
Kavčič, s. Anja Kastelic, Ervin Mozetič in p. dr. Igor Salmič. V kratkih govorih, svetovalnici 
in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. Vsak dan 
bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. 
Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. 

V času misijona bo od ponedeljka do sobote sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00    
bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.  

 

 

 

 

 

Vabljeni na poseben dogodek na Facebooku. 
 

Naslov dogodka je GREGOR ČUŠIN bere PASIJON. Sam dogodek bo na cvetno 

nedeljo, 28.3.2021 ob 20. uri.  

Gregor Čušin bo bral evangeljsko poročilo, prepleteno z odlomki iz romana »Zadnja 

skušnjava«.  

 

Povezava: https://fb.me/e/677zswx1n 
 

 

https://fb.me/e/677zswx1n

