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5. postna nedelja 

Gospodov dan z Besedo: 5. postna nedelja 

Jer 31, 31-34; Heb 5, 7-9; Jn 12, 20-33 

1. Mnogi Judje, razpršeni po prostranem cesarstvu, so prišli na romanje v 
Jeruzalem. Do njih pride glas o besedi in dejanjih Nazarečana, radi bi se srečali z 
njim. Njihova prošnja Filipu Gospod, radi bi videli Jezusa, je Odrešeniku 
izhodišče, da spregovori o svojem odrešenjskem poslanstvu, ki nedvoumno 
vodi preko daritve na križu do vstajenja. Prav to dvoje, daritev na križu in 
vstajenje, je temelj nove in večne zaveze, ki jo je Bog napovedal po Jeremiju: jaz 
bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo, tiste zaveze, ki je ne bo mogla razdreti 
nikakršna človeška hudobija. Po tej daritvi, ki se ne konča s smrtjo, ampak 
prehaja preko vstajenja v poveličanje, je Kristus postal, kot pravi Pavel, za vse 
izvir večnega odrešenja. 

2. Kot odgovor na Filipovo opozorilo, da se tudi Judje iz oddaljenih krajev 
zanimajo zanj, Jezus pojasnjuje nekatere ključne točke svojega odrešenjskega 
poslanstva in s tem tudi poti slehernega človeka: 

- prišla je ura, ga slišimo, tista ura, tisti trenutek, v katerem je strnjeno bistvo 
njegovega poslanstva, saj je, kot je sam zatrdil, prišel, da bi dal svoje življenje v 
odkupnino za vse – v Kani v začetku delovanja je omenil, da njegova ura še ni 
prišla, zdaj se delo odrešenja bliža vrhuncu: zavoljo tega sem vendar prišel v to 
uro – to je ura sprave, ko se slehernemu človeku spet odpira možnost, da vedno 
znova iz slabosti in omahljivosti najde pot k Bogu ter sproščeno zadiha; 

- ta ura ne označuje le Gospodove daritve na križu, je tudi čas, da se poveliča Sin 
človekov: sam je večkrat poudaril neločljivo povezanost dveh ključnih 
momentov, trpljenja in vstajenja: Sin človekov mora veliko trpeti, toda tretji dan 
bo vstal, ni prišel zaradi trpljenja - naša vera ni poveličevanje trpljenja - ampak 
da bi s trpljenjem vsem zagotovil življenje v izobilju, neminljivost pri Bogu, kot 
je povzel Pavel: tiste, ki jih je opravičil, je tudi poveličal, in njegovo vstajenje, 
poveličanje, je predhodnica našega vstajenja, našega poveličanja; 

- njegova pot skozi trpljenje v poveličanje je tudi naša pot: kdor meni služi, naj 
hodi za menoj in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik – nihče se ne more 

izogniti tej poti preskušenj, trpljenja, dozorevanja, klesanja osebe, različice na  
poti so le v različnih oblikah križa, vse različice pa vodijo k vstajenju, življenju.  

3. Gospodova daritev ni le smrt na križu, je tudi vstajenje, njegova solidarnost s 
človekom v trpljenju in smrti nosi v sebi kali večnega življenja. Življenje 
kristjana je umrlo zrno in zreli klas, je prežeto z realizmom vsakdanjosti in 
optimizmom neminljive prihodnosti, je trda vsakdanjost in svetla  prihodnost. 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

RADIJSKI MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE 2012 

Na Radiu Ognjišče bo od nedelje, 25. do sobote, 31. 
marca 2012, potekal sedmi radijski misijon z 
naslovom Predrami se človek, ki spiš!, ki ga bodo 
vodili frančiškani. Sklepno mašo bo v soboto, 31. 
marca 2012, ob 16.00, v strunjanski cerkvi daroval 
koprski pomožni škof msgr. dr. Jurij Bizjak. 

Misijon se bo v nedeljo, 25. marca 2012, ob 10.00, 
začel z mašo, ki jo bo v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani 
daroval p. Pavle Jakop OFM. 

 

Na programu bodo v času misijona vsak dan predvajali naslednje vsebine: 

 ob 10.15 – prvi misijonski pogovor 
 ob 13.00 – drugi misijonski pogovor 
 ob 17.00 – tretji (glavni) misijonski pogovor 
 ob 19.30 – prenos molitve rožnega venca 
 ob 20.30 – pogovorni večer 

Med 22.00 in 24.00 bodo potekale ponovitve pogovorov. Posnetki bodo na voljo 
tudi v radijskem arhivu na spletni strani. Med prvim in drugim misijonskim 
pogovorom (med 10.45 in 13.00) ter po tretjem (med 18.00 in 20.00) bodo 
misijonarji na voljo tudi za oseben telefonski pogovor s poslušalci na telefonski 
številki 01/512–77–80. 

V cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani bo v sredo, 28. 
marca 2012, ob 20.00, v obliki spokornega bogoslužja za mlade potekal 
duhovno-glasbeni večer. Ob tej priložnosti bo tudi možnost za prejem 
zakramenta spovedi. 

V povezavi z radijskim misijonom bo v petek, 30. marca 2012, v številnih 
cerkvah potekal spovedni dan. V naši župnijski cerkvi bo možnost za sveto 
spoved od 7.00 do 20.00. 

http://www.kapucini.si/romanje-v-assisi/


 

 

Posebnost letošnjega radijskega misijona bo nočni program, v katerem bo 
sodeloval p. dr. Christian Gostečnik OFM. S petka, 30. na soboto, 31. marca 
2012, bo med 24.00 in 05.00 na voljo za pogovor s poslušalci. 

             Iz naše župnije 

SREČANJE ZA STARŠE VEROUČENCEV 

bo v sredo, 28. 3. ob 19. uri. Starši, lepo vabljeni! 

ORATORIJSKO POPOLDNE- IZDELAVA BUTARIC   

Vse otroke  vabimo na oratorijsko 
popoldne, ki bo v soboto, 31.03.2012. 
Srečanje bo namenjeno izdelavi butaric za 
blagoslov na cvetno nedeljo, in  s tem tudi 
pripravi na bližnji praznik - na Veliko noč. 
Srečanje  se bo začelo ob 15,30 z igro in 
katehezo, nadaljevalo z izdelovanjem 
butaric ter se končalo do 18. ure. Otroci naj  
nekaj zelenja, okraskov in vrvice za  
butarice prinesejo s seboj. Starši se lahko 
otrokom pri izdelavi butaric pridružite. 

CVETNA NEDELJA  

Pri mašah ob 8.00 in 9.30 bo procesija Jezusovega slovesnega vhoda v 
Jeruzalem, zato se zberemo na starem parkirnem prostoru. S seboj prinesite 
butare, oljke ali drugo zelenje.  

OLJČNE VEJICE  

so na razpolago že to nedeljo, da jih boste lahko doma »vgradili« v butare za 
prihodnjo - cvetno - nedeljo. S svojim darom za oljčne vejice podpirate gradnjo 
Don Boskovega Centra v Celju oz. pomagate poravnavati dolgove, ki so z njo 
nastali. V imenu salezijancev: Bog povrni! 

SV. MAŠA OB DELAVNIKIH  

bo od ponedeljka naprej v cerkvi. 

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Hvala vsem, ki ste v marcu skrbeli za lepoto naših cerkva. V aprilu je za 
župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

 

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 9.30.  

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 je prestopila 
Bernarda Magdalenc, Pečovnik 5. 

Gospod, daj ji večni mir in pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 26. marec 
Evgenija, mučenka 

    800   ††  Frančiška Lončar, Franc Romih,  
                 Vitko Zupanc in  Maks Guček 
1800   † Alojzija Perčič 

TOREK, 27. marec 
Peregrin, redovnik 

    800   ††  Katica Kozovinc, Frančiška Lončar, 
                 Maks Guček in  Franc Romih 
1800   † Bronislava Bohorč, 8. dan 

SREDA, 28. marec 
Marija Praška, devica 

  800    za dušno in telesno zdravje 
1800   † Albert Tratnik 

ČETRTEK, 29. marec 
Štefan IX., papež 

  800    † Bernarda Magdalenc, 8. dan 
1800   † Ivan Štor (20. obl. smrti) 

PETEK, 30. marec 
Amadej Savojski, vojvoda 

   800    v čast sv. Jožefu in v dober namen 
1800  po namenu 

SOBOTA, 31. marec 
Katarina Švedska, red. 

  800    po namenu 
1800  po namenu 

NEDELJA, 1. april 

6.  postna, cvetna nedelja 

Agapa in Irena, muč. 

   800    † Jožefa Vrečer 
  930    †† iz družine Prešeren 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † Bernarda Magdalenc 
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