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NEDELJA 5. POSTNA – TIHA                                          

25.03.     
 

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za +Jožeta in Marijo Pečnik  
ob 10h    za +Jožefo in vse Tepežove                       

Ponedeljek Evgenija                                                                
26.03.                 ob 16h    pogrebna maša in pogreb +Marije Jezovšek  

ob 19h  (!)    za +Julijano in Franca Špeglič, obl.          

Torek Peregrin                                                                                                          
27.03.            ob 7h      za +Martina Golavšek in Ožbelakove                

Sreda Proterij                                                                                     
28.03.       ob 7h      za +Faniko Tovornik in rajne Šupergerjeve, obl. 

Četrtek Bertold                                                                                                                                                                 
29.03.      ob 8h      na Pernovem  za rajne Pliberšek-Cokan         

Petek Amadej Savojski                                                                                                                                                           
30.03. ob 19h    za +Danijela Kugler                      

               po maši križev pot 
Sobota Gvido                                                   
31.03.          ob 7h      za +Franca in Marijo Rednak              
NEDELJA 6. POSTNA – CVETNA                                           

01.04. 
 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za +Jožeta, Ano in Antona Veber 
ob 10h    za +Stanka Arnšek, obl.                          
               - pri drugih dveh mašah blagoslov zelenja   



 
 
 
* Priložnost za velikonočno spoved v naši župniji bo v soboto pred cvetno nedeljo 
(31.3.) ob 15. uri. Spovedovala bosta duhovnika od drugod.  
 
* Verouk za 3. razred bo ob ponedeljkih odslej ob 18. uri (ker so maše ob 19h). 
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Jn 12,20–33 
ŽIVIMO TAKO, DA BI NAS GOSPOD PRITEGNIL K SEBI? 

 
»… In ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.« Se je kdaj 
pojavil kdo na svetu, ki je spregovoril tako besedo!? In to ne iz neke puhle 
domišljavosti, temveč iz polnosti svoje bivanjske sile in resničnosti ter 
odrešenjskega poslanstva. 
Ne, Kristus ni metal besed v zrak, kot jih mečejo danes mnogi govorači in 
pisači, da se potapljamo v besedah, besedah, besedah, ki nazadnje nič ne 
pomenijo. Ali pa nas za vsakim vogalom in na vsaki strani obmetavajo z 
najbolj prostaškimi kvantami, pobranimi z vseh vetrov, ki potiskajo družbo 
na raven barbarstva, v sebi pa nosijo morilno želo in vodijo prej v smrt – 
moralno, duhovno in fizično – kot pa v življenje.  
Kristusova beseda je bila povsem v skladu z njim samim, z njegovo 
osebnostjo in njegovimi dejanji. Njegova beseda je dvigala, posebno vse 
majhne in zavržene, še več, Kristusova beseda je celo obujala od mrtvih in 
prinašala je življenje. 
Povsem svobodni smo. Kristusove besed in vse njegovo odrešenjsko 
oznanilo, skupaj z njegovimi dejanji, lahko sprejmemo ali zavržemo. Toda 
gotovo je, da velike uganke življenja in smrti brez Kristusa ne bomo mogli 
rešiti. Če hočemo doseči polnost življenja, moramo prisluhniti Kristusu in 
mu slediti. Dejansko moremo in moramo tega Božjega življenja v Kristusu 
biti deležni že sedaj. In to tem bolj, čim bolj smo s Kristusom povezani v 
veri – v mislih, besedah in dejanjih. Predvsem v slednjem.  
Če greh prinaša smrt, krepost pa življenje – in prav o tem nas hoče 
krščansko oznanilo prepričati – potem je naša življenjska naloga predvsem 
v tem, da se vsepovsod borimo proti zlu in na njegovo mesto sejemo 
dobroto, v sebi in okrog sebe. Čim več dobrega bomo storili, tem več 
življenja – tistega pravega, zdravega, Božjega, večnega življenja – bo v nas 
in na svetu, posebno še v skupnosti, ki ji pravimo Cerkev. Kristus jo je 
namreč ustanovil, da bi prinašala in krepila življenje. 
Kristus ni mrtev, temveč živi. Živi v Cerkvi, ki je odrešenjski proces, 
poln žive dinamike. Tudi mi nismo bili priklicani v bivanje, da bi 
nekje, nekoč klavrno usahnili v dokončno smrt, temveč da bi živeli. 

Po: S. Janežiču 
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