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4. postna nedelja 

Gospodov dan z Besedo: 4. postna nedelja 

2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ef 2, 4-10; Jn 3, 14-21  
1. Ko razmišljajoče beremo o stvarjenju človeka, ki ga je Bog ustvaril po svoji podobi in 
sličnosti, se kar samo od sebe postavlja vprašanje, ali ni tvegal preveč, ko ga je 
obdaroval s tistim, kar človeka dela najbolj podobnega Bogu, namreč z razumom in 
možnostjo svobodnega odločanja. Kot da se ni zavedal, da bo to razumno bitje hotelo 
delovati v neomejeni svobodi, v zavračanju Stvarnika in njegovih norm, v celoti 
avtonomno. Res se je od prvega človeka naprej pogosto pojavljala misel, kot da že 
dejstvo ustvarjenosti, odvisnost stvari od Stvarnika, za človeka pomeni ponižanje. 
Človek se je imel za dovolj preudarnega, da se odloča sam, in v našem času je to še 
posebej poudarjeno. Mar ni zanimivo, da temu razumnemu bitju niti najhujše posledice 
njegovih nepremišljenih odločitev ne odprejo oči, ampak kvečjemu žuga proti nebu: če 
si, zakaj si to dopustil! 
2. Tega bitja, ki kljub svoji razumnosti tolikokrat ravna nepremišljeno in sebi v škodo, 
Bog kljub njegovi zaletavosti in domišljavosti nikoli ni zapustil, hoče mu kazati pot iz 
njegovih zablodelosti, hoče mu biti v oporo: 
- apostol to stalno božjo naklonjenost človeku povzema: z milostjo ste rešeni, ne iz sebe, 
božji dar je, in opozarja na izvir takega odnosa Boga do človeka: Bog je bogat v 
usmiljenju, je neskončno velik v tisti svoji širokosrčnosti, ki vedno znova utira pot 
prizanesljivemu in dobrohotnemu ravnanju s človekom; 
- pot človeštva, ki ne neha klecati v svojih zablodelostih, in Boga, ki kljub temu ne neha 
biti do človeka usmiljen, povzema starozavezna kroniška knjiga: kopičili so nezvestobo, 
Gospod pa jim je ponovno pošiljal po svoji poslancih opomine, ker se mu je ljudstvo smililo; 
- končno slišimo tudi Gospodove besede, za mnoge najlepše v evangeliju, ki jih pove v 
pogovoru z Nikodemom: Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da 
bi se nihče ne pogubil, kdor vanj veruje, ampak imel večno življenje – to je Bog, naš 
Stvarnik, naš Oče, ki tudi takrat, ko so otroci neubogljivi, ostaja Oče – ne dobrodušen 
starček, ki zamiži, ampak Oče, ki opomni, ki tudi kaznuje, pa v vsej ljubezni ostaja dobri 
Oče; 
- ta osrednja misel o Bogu je tako pomembna, tako velika, da jo Gospod še dodatno 
pojasnjuje in potrjuje: Bog ni poslal Sina na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po 
njem rešil. 
3. Kakorkoli človeštvo v svoji namišljeni vsevednosti in domišljavi modrosti blodi – 
poglejmo v dogajanja sedanjega trenutka – mu Gospodova navzočnost v našem svetu 
daje upanje, ki ga prav nobena stvar ne more več spodnesti. On je z nami, dan njegovega 
vstajenja je tudi za nas poroštvo rešenja in življenja. 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

TEDEN DRUŽINE 2012 

V Cerkvi na Slovenskem od ponedeljka, 19. marca 2012, ko 
obhajamo god sv. Jožefa, moža Device Marije do nedelje, 
25. marca 2012, ko praznujemo Gospodovo oznanjenje 
Mariji, obhajamo teden družine, ki je tematsko povezan z 
letošnjim 7. svetovnim srečanjem družin. Omenjeno 
srečanje bo od 30. maja do 3. junija 2012 pod geslom 
Družina: delo in praznovanje potekalo v Milanu v Italiji.  
Tema svetovnega srečanja družin v Milanu želi prispevati k 
ohranjanju in spodbujanju pristno človeškega v današnjem svetu, začenši z 
uveljavljanjem novih stilov družinskega življenja. 
Vsebinske poudarke dogajanja je papež Benedik XVI. izpostavil v posebnem 
pismu. Delo in praznovanje nista medsebojno ločeni problematiki, ampak sta 
vedno povezani z družino, v kolikor močno vplivata na njeno življenje, poudarja 
sveti oče. Človek za življenje in razvoj potrebuje tako dobrine, ki so potrebne za 
dosego nekega cilja, kot tudi dobrine, ki si jih človek želi zaradi njih samih. V 
prvo skupino le-teh sodijo delo, tehnika, trg in denar, v drugo pa družina, 
prijateljstvo, solidarnost, poezija, glasba, umetnost, duhovnost in praznovanje. 
Papež je v pismu spregovoril tudi o sobivanju uporabnega in zastonjskega, saj je 
nujno potrebno za ljudi, družbo in ekonomsko učinkovitost. Logika največjega 
možnega dobička teži k pospeševanju proizvodnje in potrošnje na škodo 
medčloveških odnosov in duhovnih vrednot. Praznični dan je zato okrnjen 
zaradi dela non-stop ali pa konec tedna postaja namenjen zgolj zabavi in 
masovnim ritualom kot so obiskovanje diskotek, stadionov, plaž in trgovskih 
centrov. 
Teden družine je za družine priložnost, da na novo odkrijejo pomen življenja v 
družini, kar pomeni o tem tudi premišljevati in odkriti način, kako naj se otroci 
in mladi ob delu in praznovanju pripravijo na zakonsko in družinsko življenje. 

DRUŽINA 

Družina obstaja od pradavnine. Človek je že zgodaj spoznal, da mu je 
zagotovljena večja varnost v trdnih družinskih skupnostih. V takih skupnostih 
je tudi najbolj poskrbljeno za vzgojo otrok. 
Zakonska skupnost je življenjska skupnost moškega in ženske, ki temelji na 
popolnem darovanju moža in žene drug drugemu. Gre za globok, čuteč in topel 
odnos med možem in ženo. Če tega temelja ni, je vse drugo kulisa, ki jo prve 
večje preizkušnje uničijo.  
Bog si je družino zamislil kot skrivnosten biser, pretkan z ljubeznijo, ker samo 
ljubezen oblikuje, povezuje in tvori družino. Če družina v svetu propada, je 
vzrok v tem, ker je usahnila ljubezen. Ko ljubezen ugasne, se družina poruši.  
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Če je v srcih članov družine živa Božja navzočnost, se ne porajajo nerešljivi 
problemi, ne prihaja do nepremostljivih težav in ni potrebno objokovati 
nepopravljivih zmot. Družina je v tem primeru takšna, kot si jo je zamislil Bog, 
še posebno zato, ker je lahko tudi Bog sam navzoč v takšnih domovih, da deli z 
nami svoje lastno življenje. Tako lahko postane tudi družina kraj Božje 
navzočnosti.  
Sodobna družinska zakonodaja, med katero sodi tudi naš Družinski zakonik, 
usmerja pot nazaj, v razpad družine, kar ogroža človeški razvoj. Danes pogosto 
slišimo, da poimenujejo ta razpad družine »razvoj«, a razvoj, ki gre nazaj, ne 
more biti rast, temveč umiranje. 

Člani ŽPS 

Molitev za družino 

Sveti Troedini Bog, ti si Ljubezen.  

Slavimo te in hvalimo, ker si ustvaril družino, 

da se tvoja ljubezen po njej uresničuje in razširja. 

V času, ko se želi razvrednotiti družino,  

materinstvo in očetovstvo,  

se milostno ozri na nas,  

da bomo uresničevali tvoj načrt Ljubezni. 

Prosimo te, da bi se kristjani z molitvijo,  

zgledom in javno besedo pogumno zavzeli  

za vrednoto družine ter jo posredovali  

našim mladim. 

Naše družine, naš narod in naše voditelje 

izročamo v varstvo Matere Marije,  

svetega Jožefa in drugih zavetnikov družine. 

Stvarnik družine, sprejmi naše prošnje 

in jih usliši po Kristusu,  

našem Gospodu. Amen.  

Marija, Kraljica družine, prosi za nas! 

 (Komisija pravičnost in mir pri SŠK) 

ROMARSKI SVHOD PRI SVETEM JOŽEFU V CELJU 
bo v ponedeljek, 19. marca.  

KRIŽEV POT MLADIH CELJSKE DEKANIJE 

bo v petek, 23. marca ob 19.30. Križev pot se bo začel pri cerkvi sv. Cecilije, 
zakjučil pa na Miklavškem hribu, kjer bo v cerkvi tudi priložnost za sveto 
spoved. Mladi, lepo vabljeni! 

POROČNI JUBILEJI 

Poročne jubileje – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … 
– letnice poroke bomo v naši župniji obhajali na belo nedeljo, 
15. aprila, pri maši ob 930.  

Vse jubilante, ki letos praznujete eno od omenjenih obletnic, lepo vabimo k naši 
skupni slovesnosti. Prosimo vas, da se prijavite v župnijski pisarni. 

Prag večnosti sta prestopili 
Jožefa Erjavec, Zagrad 81 in Bronislava Bohorč, Košnica 29 e. 

Gospod, daj jima večni mir in pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 18. marec 

4.  postna nedelja 

Ciril Jeruzalemski, škof, c. uč. 

   800    †† Ivan in Barbara Horvatič 
  930    † Stane Mori 
1800   † Franc Smole 
1030   Tremerje: † Jožefa Vrečer 

PONEDELJEK, 19. marec 
Jožef, Jezusov rednik 

    800   za duše v vicah   
  930    ††  Maks Guček in Frančiška Lončar 
1800   † Jožefa Vrečer 

TOREK, 20. marec 
Martin iz Brage, škof 

   800    po namenu 
1800   †† Karlo Zemljak, Jože Guček,  
                Janez Lončar in Katica Kozovinc 

SREDA, 21. marec 
Nikolaj iz Flüe, puščavnik 

  800    za duše v vicah 
1800    po namenu 

ČETRTEK, 22. marec 
Lea, spokornica 

  800   po namenu 
1800   †† Blaž in Amalija Čater 

PETEK, 23. marec 
Alfonz Turbij 

   800    †† Franc in Marija Romih 
1800  po namenu 

SOBOTA, 24. marec 
Katarina Švedska, red. 

  800   † Bogomir Kunc, obl. 
1800  po namenu 

NEDELJA, 25. marec 

5.  postna, tiha nedelja 

Gospodovo oznanjenje 

   800    †† Marija Ramšak in Terezija Bornšek 
  930    † Vida Krivec in v dober namen 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: po namenu 
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