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NEDELJA 3. POSTNA                                     

07.03.  
 

                              

8.00     za +Antonijo Podpečan                                             

10.00   za +Jožefa in Jožefo Podvršnik                

Ponedeljek Janez od Boga                    

08.03.                 18.00   za vse bolnike                               

Torek Frančiška Rimska                  

09.03.        18.00   za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin         

Sreda 40 mučencev                                             

10.03.                                                    18.00   za +Kristino Cvikl                                 

Četrtek Benedikt                     

11.03.         18.00   za +Mirana Cokan                                                      

Petek Inocenc                                                       

12.03.  18.00   za +Jožico Nareks, obl.                    

            - po maši križev pot  

Sobota Kristina                                             

13.03.          8.00     za +Franca in Vero Majer                                                                                           

NEDELJA 4. POSTNA – papeška                           

14.03.  
 

                       

8.00     za +Jožefo in Martina Golavšek                                    

10.00   za +Julijano Puklek                           

 



                    

3. POSTNA NEDELJA    

 
 

EEvvaannggeelliijj  
 
 

PODRITE TA TEMPELJ IN V TREH DNEH GA BOM POSTAVIL 
 
Iz svetega evangelija po Janezu  
 
Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. 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!« Njegovi učenci so se spomnili, 
da je pisano: ›Gorečnost za tvojo hišo me použiva.‹ Judje so mu rekli: »Kakšno 
znamenje nam pokažeš, da smeš takó delati?« Jezus jim je odgovóril in rekel: 
»Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Judje so tedaj rekli: 
»Šestinštirideset let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« On 
pa je govóril o templju svojega telesa. 
Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govóril o tem, in 
verovali so Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus. Ko je bil med praznikom pashe v 
Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki jih 
je delal. Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi mu 
kdo pričeval o človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MISLI OB PRVEM BERILU: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAKOR PROMETNI ZNAKI NA NAŠI POTI 

 

Sodobni človek je še bolj kot ljudje v prejšnjih časih nagnjen k temu, 

da mu vse v življenju teče brez napora. Toda bolje kot se mu godi, 

manj je miren in srečen. Življenja ne gradi na pravem temelju. Hoče si 

graditi srečo brez Boga, hoditi hoče po široki cesti, ki po Jezusovih 

besedah in izkušnjah zgodovine vodi v pogubo. Če prebiramo Staro 

zavezo, vidimo: če so bili Judje zvesti sinajski zavezi, če so se držali 

Božjih zapovedi, je bilo življenje naroda srečno, Bog je bil z njimi, 

kot jim je bil obljubil. Če pa so se od zapovedi odvrnili, se je tudi Bog 

obrnil proč. Ta zgodba se ponavlja skozi vso zgodovino, toda žal se 

ljudje od zgodovine tako malo naučimo.  

Sinajske zapovedi so kakor prometni znaki, ki opozarjajo na 

nevarnosti ob poti življenja. Seveda so to omejitve, toda koristne in 

rešilne. Vsebina teh zapovedi je zapisana v podzavest vsakega človek, 

če Boga pozna ali ne. Deset zapovedi, to priznavajo tudi brezverni, je 

temelj vsake zdrave človeške morale, ki ureja medsebojne odnose na različnih ravneh.  

Ob življenjski poti Kristusovih učencev pa je poleg dveh tabel Božjih zapovedi še drug, zelo zgovoren 

in pomemben »prometni znak«. To je Kristusov križ, znamenje naše vere, naše povezanosti z Jezusom 

od krsta dalje, znamenje našega odrešenja. V vsakdanji govorici pomeni »križ« nekaj težkega, 

napornega, preizkušnjo. Po nauku evangelija pomeni umiranje, darovanje samega sebe do konca po 

Jezusovem zgledu, ki je na križu za nas prelili zadnjo kapljo krvi. Zato je križ znamenje naše poti v 

srečno življenje – srečno tukaj v vsakdanjih težavah, srečno v poveličani večnosti. Križ s svojo obliko 

kaže dve smeri: navpično – ljubiti Boga – in vodoravno – ljubiti ljudi okoli sebe. Povzema torej bistvo 

krščanstva. Naj nas vselej spremlja pravi kažipot, da bomo stopali po poti za Kristusom. 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sveti oče Frančišek je 5. marca 2021 imenoval za celjskega škofa msgr. 

dr. Maksimilijana Matjaža, duhovnika mariborske nadškofije, ki je bil do 

sedaj profesor Svetega pisma na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž se je rodil 23. 
avgusta 1963 v Črni na Koroškem. Po osnovni 
šoli v Mežici je obiskoval srednjo ekonomsko 
šolo v Slovenj Gradcu. Opravil je tudi filozofsko-
teološki študij na Teološki fakulteti v Ljubljani 
(1983-1988). V duhovnika je bil posvečen 29. 
junija 1989 ter bil inkardiniran v nadškofijo 
metropolijo Maribor. Leta 1995 je končal biblični 
magistrski študij na Papeškem bibličnem 
inštitutu, leta 1998 pa doktoriral na Papeški 
univerzi Gregoriana. Leta 2000 se je 
izpopolnjeval na Frančiškanski biblični šoli v 
Jeruzalemu. 

Od leta 1989 do 1991 je bil kaplan v Zrečah. Od 
leta 1991 do 1995 je študiral Sveto pismo na 
Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu ter 
dosegel magisterij iz bibličnih ved. Študij je 

nadaljeval na Papeški univerzi Gregoriani, kjer je doktoriral iz biblične teologije 
leta 1998. Leta 2000 je študiral svetopisemsko arheologijo na Studium Biblicum 
Franciscanum v Jeruzalemu. Od leta 1998 je bil asistent na ljubljanski teološki 
fakulteti, od leta 2001 pa profesor-asistent na katedri za sveto pismo in 
judovstvo ter od leta 2011 izredni profesor za svetopisemske vede in judovstvo. 
Od leta 2013 je predstojnik Katedre za Sveto pismo in judovstvo na Teološki 
fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 

 

 

 

 

 

             Celjska stolnica 


