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5.  POSTNA (TIHA) NEDELJA         

                                           
 
Pozdravljeni !  

 

 V izrednih razmerah lahko vsak duhovnik daruje svete maše čisto privatno, brez 

navzočnosti vernikov. Tiste, ki ste naročili maše za naslednje dneve (dokler bo to 

stanje trajalo), obveščam, da bom še naprej vsak dan maševal po vašem namenu. 

Če pa kdo želi, da se maša, ki jo je naročil, prestavi na poznejši čas, prosim, da me 

o tem obvesti na telefon 041 556 751. Na isto številko lahko tudi naročate sv. maše 

za naprej.  

Mašujem v kapeli v župnišču.  

Vsem priporočam, da ob času, ko naj bi bila maša, doma molite v ta namen.  

 
MAŠE, KI SO BILE DAROVANE od nedelje, 15. marca, do nedelje, 22. marca: 

 

NEDELJA  - za +Jožefo in Alojza Podlesnik 

PONEDELJEK - za +Julijano Puklek  

TOREK  - za +Franca, Rozalijo in Antona Dolar  

   - za +Kristino Cvikl, osmina 

SREDA  - za +Marico Videnšek, 30. dan, in Jožeta Videnšek 

ČETRTEK  - za +Jožeta Podpečan 

   - za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger 

   - za +Pepco Tepeš 

PETEK  - za +Jožeta Pohole in Frančiško Ciglar 

SOBOTA  - za +Zinko Vrhovnik ter starše Vrhovnik in Naraks  

NEDELJA  - za +Jureta Gjuras, obl. 

   - za +Alojza Pogladič in starše Florjanc  

 

MAŠE, KI SO BILE DAROVANE od ponedeljka, 23. marca, do nedelje, 29. marca:  

 

PONEDELJEK - za +Jožeta in Ljudmilo Turnšek, obl. 

TOREK  - za +Slavka Polak, 30. dan  

SREDA  - v zahvalo za 50 let življenja 

   - za +Jožico Nareks, obl. 

ČETRTEK  - za +Gabrijelo Zagoričnik 



PETEK  - za +Franca in Julijano Špeglič ter Karla Lobnikar 

SOBOTA  - za +Francija in starše Golčer, obl.  

NEDELJA  - za +Jožeta in Marijo Čretnik 

   - za +Marijo Toplak, obl.  

 

MAŠE, KI BODO DAROVANE od ponedeljka, 30. marca, do nedelje, 5. aprila:  

 

PONEDELJEK - za +Marijo Ograjenšek 

TOREK  - za +Silvo Marijo Klanšek, kot osmina 

SREDA  - za +Franca Ašenberger, kot osmina 

ČETRTEK  - za +Frančiška Grobelnik in njegove starše 

PETEK  - za +Stanka Arnšek in starše, obl.  

SOBOTA  - za +Frenka Forštner  

NEDELJA  - za +Marijo in Antona Pecl ter Franca Novak  

   - za rajne Seherjeve  

     

 

Tukaj dodajam najpomembnejša besedila iz maše današnje (5. postne)  

nedelje.  
 
 

GGllaavvnnaa  pprrooššnnjjaa  

Molimo. 

Gospod, naš Bog, 

tvoj Sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt. 

Pomagaj nam, da bomo v taki ljubezni 

tudi mi zvesto hodili za njim. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

11..  bbeerriilloo  

BOŽJI DUH NAM DAJE ŽIVLJENJE 

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 37,12-14) 

To govorí Gospod Bog: »Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših 

grobóv, o moje ljudstvo, in vas pripeljem v Izraelovo deželo. Spoznali boste, da sem jaz 

Gospod, ko odprem vaše grobove in vas vzdignem iz vaših grobóv, o moje 

ljudstvo. Svojega duha denem v vas, da boste oživeli, in vas spet postavim na vašo 

zemljo. Tedaj boste spoznali, da sem jaz, Gospod, govóril in stóril,« govorí Gospod. 

Poslušali smo Božjo besedo. 

PPssaallmm  113300  

ODPEV: »Pri Gospodu je obilje rešitve.«  

(Ps 130,1-2.3-4.5-6.7-8) 

Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi, 

Gospod, usliši moje klice. 

Tvoja ušesa naj poslušajo 

glas moje ponižne prošnje. 

ODPEV: »Pri Gospodu je obilje rešitve.«  



Če boš gledal, o Gospod, na krivdo, 

Gospod, kdo bo mogel obstati? 

Toda pri tebi je odpuščanje, 

da bi ti v spoštovanju služili. 

ODPEV: »Pri Gospodu je obilje rešitve.«  

Upam v Gospoda, moja duša upa, 

čakam na njegovo besedo. 

Moja duša čaka na Gospoda 

bolj kakor stražarji na jutro. 

ODPEV: »Pri Gospodu je obilje rešitve.«  

Bolj kakor stražarji na jutro, 

naj Izrael pričakuje Gospoda! 

Zakaj pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve. 

On bo rešil Izraela vse njegove krivde. 

ODPEV: »Pri Gospodu je obilje rešitve.«  

22..  bbeerriilloo  

DUH NJEGA, KI JE OBUDIL OD MRTVIH JEZUSA, PREBIVA V NAS 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,8-11) 

Bratje in sestre, tisti, ki živijo po měsu, ne morejo biti všeč Bogu. Vi pa ne živite po 

měsu, ampak po duhu, če le prebiva v vas Božji Duh. In če kdo nima Kristusovega 

Duha, ni njegov. Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je 

življenje sámo zaradi pravičnosti. In če prebiva v vas Duh njega, ki je obúdil od mrtvih 

Jezusa, bo on, ki je obúdil Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v 

vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa. 

Poslušali smo Božjo besedo. 

EEvvaannggeelliijj  

JN 11,25A.26C 

VRSTICA PRED EVANGELIJEM 

Jaz sem vstajenje in življenje, govorí Gospod; kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl. 

JEZUS JE VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE 

Iz svetega evangelija po Janezu (11,1-45 ali 11,3-7.17.20-27.33-45) 

Tisti čas je bil neki bolnik, Lazar iz Betánije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. 

Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s 

svojimi lasmi. Njen brat Lazar je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: 

»Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.« Ko je Jezus to slišal, je rekel: »Ta 

bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji Sin.« 

Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še 

dva dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.« Učenci so 

mu dejali: »Učitelj, pravkar so te hoteli Judje kamnáti, pa greš spet tja?« Jezus je 

odgovóril: »Ali nima dan dvanajst ur? Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi 

luč tega sveta; če pa kdo hodi okrog ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči.« 



To je rekel, in nato jim je dejal: »Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim.« 

Učenci pa so mu rekli: »Gospod, če spi, bo ozdravél.« Jezus je govóril o njegovi smrti, 

oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. Tedaj jim je Jezus povedal odkrito: 

»Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali. A 

pojdimo k njemu!« Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem: 

»Pojdimo še mi, da umremo z njim!« 

Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu. Betánija pa je blizu 

Jeruzalema, približno petnajst stadijev od njega. Veliko Judov je prišlo k Marti in 

Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je 

šla naproti; Marija pa je sedela doma. 

Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl; a tudi zdaj 

vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.« Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.« 

Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.« Jezus ji je rekel: 

»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre; in vsakdo, ki 

živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« Odgovorila mu je: »Da, 

Gospod. Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.« In ko je to rekla, 

je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro. Skrivaj ji je dejala: »Učitelj je tukaj in te 

kliče.« Ko je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti. 

Jezus še ni prišel v vas; še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta. Judje, 

ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli, da je Marija hitro vstala in odšla ven. 

Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla h grobu, da bi tam jokala. Marija je prišla 

tja, kjer je bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla: »Gospod, ko 

bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl.« Ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi Judje, ki 

so prišli z njo, ga je do srca ganilo in je vzdrhtél. In dejal je: »Kam ste ga položili?« 

Rekli so mu: »Gospod, pridi in poglej!« Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: 

»Glejte, kako ga je imel rad.« Nekateri izmed njih pa so dejali: »Ali ni mógel on, ki je 

slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl?« 

Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil 

prislonjen kamen. Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je 

dejala: »Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.« Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem 

rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?« Odstranili so torej kamen; 

Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Vedel sem, 

da me vsělej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, 

da si me ti poslal.« 

In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel 

ven. Noge in roke je imel povezane s povôji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus 

jim je rekel: »Razvežite ga in pustíte, naj gre!« Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in 

videli, kaj je stóril, je začelo verovati vanj. 

Poslušali smo Kristusov evangelij. 

Amen. 



  

PPrrooššnnjjee  

Bratje in sestre! Jezus je obudil Lazarja in tako razodel svojo Božjo moč nad življenjem 

in smrtjo. Polni upanja se mu priporočímo: 

1. Jezus, kdor veruje vate, bo živel večno; naj tvoja Cerkev hodi za teboj v veri, 

upanju in ljubezni. 

2. Ti si vstajenje in življenje; naj te vsa ljudstva sprejmejo za svojega Odrešenika in 

Gospoda. 

3. Pred obuditvijo Lazarja si molil k Očetu; nauči nas, da bomo tudi mi vse svoje 

potrebe in veselje v molitvi izročali Bogu. 

4. Svojega prijatelja Lazarja si obudil iz groba; pokliči v novo življenje vse, ki so 

zaradi greha duhovno mrtvi. 

5. Ti si življenje in vstajenje; bodi milostljiv našim rajnim in jim podari večno 

veselje. 

6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda! 

Gospod življenja! Naj se vsi, ki se nam priporočajo v molitev in daritev, veselijo, da jih 

bo uslišal naš nebeški Oče, s katerim živiš in kraljuješ vekomaj. Amen 

 
 

                     

 

                         MISLI OB EVANGELIJU DANAŠNJE NEDELJE 
 

Jn 9,1–41 

KORAKI V SMRT ALI V ŽIVLJENJE? 

 

Za nas kristjane smrt, potem ko jo je pretrpel Jezus, ni več konec poti, slepa ulica, iz katere ni izhoda, ampak je začetek 
novega načina bivanja. Vera v posmrtno življenje je domača vsem naravnim religijam. Ta vera izhaja iz zdravega 
sklepanja: na tem svetu ni pravičnosti, v svojem srcu pa nosim zakon: »Delaj dobro, ogibaj se slabega!«, ki ga nisem vanj 
zapisal sam. Tisti, ki je to položil v moje srce, bo v drugem življenju zagotovo povrnil vsakomur po njegovih delih, sicer bi bil 
zakon nesmiseln. 
Misel na telesno smrt nam pogosto dela sive lase, navadno pa se prav malo menimo za drugo smrt, ki je v Božjih očeh, pa 
tudi v očeh zdravo mislečega človeka hujša – to je duhovna smrt. Tej smrti bi lahko rekli tudi sebičnost, materializem. 
Božja beseda današnje nedelje je uglašena na temo: življenje iz Božjega Duha. Prerok Ezekijel govori o tem, kako lahko 
Bog tudi mrtve iz grobov povede v obljubljeno deželo, potem ko je vanje dihnil svojega Duha. Besede, ki nam jih namenja 
apostol Pavel, so že bolj razumljive. Kdor živi po mesu, pravi Pavel, Bogu ne more biti všeč. Živeti po mesu pomeni živeti 
po nagonih, kakor živijo živali. Vsi pa smo že ob spočetju, v prvem hipu življenja, prejeli Božjega Duha, lastnost, ki nas dela 
podobne svojemu Stvarniku. Pri krstu in potem pri drugih zakramentih smo bili napolnjeni s Kristusovim Duhom: duhom 
služenja, duhom ljubezni do Boga in soljudi. Če živimo skladno s tem Duhom, smo resnično živi, živimo v polnosti, sicer pa 
le životarimo. Bolj ko se trudimo živeti po Kristusovem Duhu, bolj postajamo človeški. Trditev, da krščanstvo človeka 
ponižuje, je povsem brez podlage. Človeka lahko ponižuje le »krščanstvo« po lastnem okusu, ki ni ne Kristusovo ne 
evangeljsko. 
Bog hoče, da mu služimo tako, da čim bolj izpopolnimo svojo osebnost, zato je vsakega od nas ustvaril edinstvenega in 
neponovljivega. In vsak od nas je odgovoren za sleherni korak. Če je pravilen, ga vodi v življenje, sicer pa v smrt. 

 
Po: Beseda da besedo 

 

 

*********************************************************** 

 



 

 

 

 

NEKAJ MOŽNOSTI ZA NAVZOČNOST PRI SVETI MAŠI              

(vsaj na daljavo): 

 
Radio Ognjišče – vsak dan ob 19. uri, ob nedeljah pa ob 10. uri.  

TV Slovenija na 2. programu – ob nedeljah ob 10. uri.  

TV Exodus – vsak dan ob 6., 12. in 18. uri, ob nedeljah ob 8.30.  

Nova 24TV – vsak dan ob 7. uri prenos papeževe maše iz Vatikana.  

 

Vsak dan lahko prebiramo in premišljujemo božjo besedo iz maše – na spletni strani 

www.hozana.si.  

 

Založba Družine je v času izrednih razmer omogočila brezplačen dostop do revije 

Magnificat na naslovu www.druzina.si.    

 

 

 

 

PREDLOG IN SPODBUDA ZA VEROUČENCE 

 
Lepo in prav bi bilo, če bi veroučenci s pomočjo staršev sproti obdelovali poglavja 

iz svojih veroučnih učbenikov in tudi delali naloge.  

Sedanje stanje zaradi virusa bo verjetno trajalo še dolgo.  

 

 

 

 
**************************************************************** 

 
Ne vem, koliko naših faranov spremlja ta internetna oznanila. Prosim tiste, ki jih 

prebirate, da to, kolikor vam je mogoče, posredujete tudi svojim sorodnikom, 

znancem, prijateljem …  

 

Lahko mi svoja vprašanja, razmišljanja, predloge itd. posredujete tudi na e-mail:  

janko.cigala@siol.net.  

 

 

 

 

 

 

http://www.hozana.si/
http://www.druzina.si/
mailto:janko.cigala@siol.net


 

 

 

 

 

Vabilo k molitvi v času epidemije koronavirusa COVID-9 
 

 

V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da 

molijo naslednjo molitev: 

 

 

Oče usmiljenja in tolažbe, 

tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. 

Amen. 

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas 
 

 

(Opomba:   Sveti Rok je upodobljen v pernovski cerkvi na steni stranske kapele desno 

od oltarja sv. Antona. Torej imamo tudi v naši župniji zavetnika zoper kužne bolezni.)  

 

 

 

POVABIM VAS, DA SE VSAK DAN OB VEČERNEM ZVONJENJU VSI 

SPOMNIMO DRUG DRUGEGA S TO ALI KAKŠNO DRUGO MOLITVIJO.   

(Od naslednje nedelje, 29. marca, bo večerno zvonjenje ob 20. uri.)  

 

 

Naročniki lahko dobite Družino in Ognjišče ob sobotah dopoldne.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Danes sem prisiljen dodati še nekaj, česar ne bi rad nikoli napisal.  

8. marca je bila še zadnja nedelja, ko smo imeli maše v cerkvah. Nihče ne ve, kako 

dolgo bo to trajalo. V tem času seveda tudi ne bo nobene nabirke. Za našo župnijo 

lahko rečem, da je ves denar, kolikor ga je ostalo od rednih mesečnih izdatkov, sproti 

šel za izplačevanje dolga za toplotno črpalko. To pomeni, da denarja v cerkveni 

blagajni skorajda ni več. Pred nami je cvetna nedelja in Velika noč, ko pri mašah radi 

velikodušno darujete. Letos tega ne bo. Zato prosim (ne v svojem imenu, ampak v 

imenu župnije), da poskušate na kakšen način pomagati. Ena izmed možnosti je, da 

katerokoli soboto dopoldne svoj dar prinesete v kuverti v župnišče (lahko v pisemski 

nabiralnik), pošljete po pošti, ali nakažete na TRR (Župnija Galicija, Galicija 2, Žalec)  

SI56 0483 5000 3309 697.  

Tu ne gre za akcijo v zvezi s streho ali toplotno črpalko, ampak samo za najnujnejše 

plačevanje položnic. Prosim za samo tolikšen prispevek, kolikor bi dali v cerkvi pri 

maši. Nabirke na ta način za župnije so priporočili tudi slovenski škofje.  

Opravičujem se in težko mi je, saj vem, da vsi preživljate hude čase. 

O višini vaših darov vas bom tudi redno obveščal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIHODNJA NEDELJA JE      CVETNA NEDELJA 
 

 

Letos ne bomo mogli skupaj v cerkvi praznovati cvetne nedelje ter z butaricami in 

zelenjem pozdraviti Jezusa, ki je še zadnjikrat prišel v Jeruzalem in tam nekaj dni 

pozneje trpel in umrl na križu. Lahko pa to naredite doma.  

Na mizi pripravite butarico ali šopek zelenja. Eden izmed navzočih prebere evangelij, 

ki je tukaj pod sliko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLAGOSLOVLJEN, KI PRIHAJA V GOSPODOVEM IMENU 

 

Iz svetega evangelija po Luku (19,28-40; Lk 22,14-23,56 ali 23,1-49) 

 

Jezus je šel v Jeruzalem. 29 Ko pa je prišel blizu Betfage in Betanije h gori, ki se 

imenuje Oljska, je odposlal dva izmed svojih učencev 30 in rekel: »Pojdita v vas, ki je 

pred vama; ko prideta tja, bosta našla privezanega osliča, na katerega nikoli noben 

človek ni sédel. Odvežita ga in pripeljita! 31 In če vaju kdo vpraša, zakaj ga odvezujeta, 

recita takole: ‚Gospod ga potrebuje.‘« 32 Poslanca sta odšla in našla, kakor jima je bil 

povedal. 33 Ko sta žrebe odvezovala, so jima njegovi gospodarji rekli: »Zakaj 

odvezujeta žrebe?« 34 Onadva sta rekla: »Gospod ga potrebuje.« 35 In pripeljala sta ga k 

Jezusu. In položili so na žrebe svoja oblačila in nanj posadili Jezusa. 36 Ko pa je šel 

dalje, so na pot razgrinjali svoje plašče. 37 In ko se je že bližal pobočju Oljske gore, je 

začela vsa množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa čudovita dela, 

ki so jih videli. 38 Klicali so: »Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu;  

mir v nebesih in slava na višavah!« 39 Nekaj farizejev iz množice mu je reklo: »Učenik, 

posvári svoje učence!« 40 Odgovoril jim je: »Povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni 

vpili.«  

 



 

Zmolite tole BLAGOSLOVNO MOLITEV: 

 

 

Molimo. 

Vsemogočni Bog, blagoslovi + to zelenje, znamenje življenja in zmage. Vate 

zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno usliši naše prošnje. Danes z zelenjem 

pozdravljamo Kristusa zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da bo 

naše življenje polno dobrih del. Po Kristusu, našem Gospodu.  

 

Nato pokropite zelenje z blagoslovljeno vodo.  

 

 

 

 

 

Bog blagoslovi tudi vas vse in bodite pozdravljeni !                    Janko, župnik  

 

 

 

 

 

 

 

NA PROŠNJO ŠKOFIJSKE KARITAS DODAJAM ŠE OBVESTILO:  

 

 

Spoštovani, 

 

Obračamo se na vse, ki se počutijo osamljene ali prestrašene, morda samo potrebujejo 

pogovor, nasvet, tolažbo. 

Na Škofijski Karitas Celje smo dosegljivi na številki 051 658 299.  

Z veseljem bomo prisluhnili. 

 

Prosimo vas, da o tem obvestite tiste, ki bi jih ta informacija zanimala in razširite 

obvestilo.  

Hvala. 

 

Bodite in ostanite zdravi. 

 

 

Škofijska Karitas Celje 

 

 


