
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
31. PON 
Vido 19.h  +   Jože in Olga Švegelj 

1. TOR 
Tomaž Tolentinski 7.30  +   Franc Kern 

2. SRE 
Frančišek Paolski 19.h  +   Anton Grašič 

Krščevanje bo na tiho 
nedeljo, 6. aprila. 
Priglasitev in krstna 
priprava za starše bo v 
ponedeljek, 31. marca 
po sv. maši. 

3. ČET 
Rihard 

19.h       za duhovne poklice 
molitvena ura, adoracija do 21.h 

4. PET 
Izidor Seviljski 

19.h  +   Angela in Peter 
               Drinovec 

Sestanek za starše 
birmanskih kandida-
tov bo v torek, 1. aprila 
ob 19. uri. 

5. SOB 
Vincencij Ferrer 

7.30  +   Marija Zelko 
19.h  +   Anton Jurajevčič, obl. 

6. NED 
Tiha nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Franc Debeljak 
14.h       križev pot 

Sestanek za starše 
prvoobhajancev bo v 
sredo, 2. aprila po sv. 
maši. 

7. PON 
Janez Krstnik 
de la Salle 

19.h  +   Francka Škofic, 8. dan 

8. TOR 
Maksim in Timotej 7.30  +   Jože in Francka Mrak 

9. SRE 
Maksim Aleksandr. 19.h  +   Rozalija Gregorc 

10. ČET 
Domnij 19.h  +   Ivan Kalan 

Na prvi petek, 4. aprila 
bom kot običajno 
obiskal bolnike in 
ostarele po domovih. 
Vsi, ki za Veliko noč ne 
boste mogli prejeti 
zakramentov v cerkvi, 
sporočite, da se 
dogovorimo za obisk. 

11. PET 
Stanislav 

19.h  +   Vida Iskra  
              in Tilka Vrhovnik 

12. SOB 
Zenon Veronski 

7.30        v dober namen 
19.h   +   Marjan Bešter 

Srečanje vseh 
ministrantov bo v 
soboto, 5. aprila ob 10. 
uri.  

13. NED 
Cvetna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Lotrič Marija in Janez 
               30. dan 
14.h       križev pot 

Skupna spoved za 
učence 5. in 7. razreda 
bo v torek, 8. aprila ob 
16. uri. 
Prva spoved za 
prvoobhajance bo v 
soboto, 12. aprila ob 10.  
ali ob 17. uri. 

Spoved pred Veliko nočjo 
+ Vsak dan pol ure pred sveto mašo. 
+ V petek, 11. aprila bo v Kranju – sv. Kancijan 
neprekinjeno ves dan od 7. do 19. ure  (ob sklepu 
radijskega misijona). 
+ Na Cvetno soboto med večerno sv. mašo 
+ Na Cvetno nedeljo med sv. mašo ob 8. in 10. uri. 

Sestanek ŽPS bo v 
četrtek, 10. aprila po sv. 
maši. 
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Z OČIŠČENIM POGLEDOM  

 
 

Miss sveta, miss Slovenije, miss 
Blatnega Dola … Lepotna tekmovanja. 
Razstava avtomobilov, razstava psov 
ali mačk … Razstave rož in jedi. Ne 
bom naredil krivice sodobni družbi, če 
jo bom označil kot družbo 
pozunanjenosti. V njej je od človekove 
zunanjosti in načina javnega nastopa 
odvisen uspeh. Prav zato v naš čas še 
bolj odmevajo besede, ki jih je izrekel 
Gospod preroku Samuelu v današnjem 
prvem berilu: »Človek namreč vidi, kar 
je pred očmi, Gospod pa gleda na 
srce« (1 Sam 16,10). Zunanjost je 
lahko varljiva in bistvo je velikokrat 
očem nevidno. Koliko stvari nam zastira 
pogled, da bi videli »v srce«!  
Sebičnost nas dela slepe za potrebe 
drugih. Neobčutljivost nas dela slepe za 
trpljenje, ki ga povzročamo drugim. 
Domišljavost nas dela slepe za pravice 
vseh ljudi. Ponos nas dela slepe za 
naše  napake.   Predsodki   nas   delajo 

slepe za resnico. Površnost nas dela 
slepe za resnično vrednost osebe, 
da sodimo po videzu.  
Možnosti za zaslepljenost je še 
veliko. Zato je pomembno, da 
imamo odprte notranje oči, oči vere, 
ki nam bodo pomagale, da bomo 
videli bistvo. Današnji evangelij je 
pravzaprav pripoved o poti do vere, 
saj govori o človeku, ki je spregledal, 
še bolj pa o človeku, ki je začel 
verovati v Kristusa. Njen vrh je 
sleporojenčeva izpoved vere: 
»Verujem, Gospod!« (Jn 9,38). 
Pot sleporojenega je simbol poti od 
nevere k veri, poti iz teme k luči. 
Zdrav vid je dragocen dar, za  
katerega se moramo Bogu 
zahvaljevati. Vera pa daje globlji in 
drugačen pogled. Vse se spremeni, 
če pogledamo z očmi vere: »Nekoč 
ste bili tema, sedaj pa ste luč v 
Gospodu« (Ef 5,8), pravi drugo 
berilo. Koliko pričevanj ljudi bi lahko 
našteli, ko so z resničnim 
spreobrnjenjem videli sebe in svet 
okoli sebe v novi luči, predvsem v 
luči smisla, veselja in upanja. 
Prosimo Gospoda, naj očisti naš vid, 
da bo »všeč Gospodu« ter bodo oči 
našega srca videle bistveno in ne 
bomo »sodelovali pri jalovih delih 
teme«, ampak »živeli kot otroci luči« 
(Ef 5,8).                     Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 



BOŽJI KORAKI ODREŠENJA 
 

Postne nedelje nam vsako nedeljo 
približujejo odrešenje in kažejo 
korake, ki jih je Bog naredil v tej 
smeri. Človekovo zmedeno in 
negotovo stanje na zemlji je rešljivo. 
Jezus daje zgled: 
Najprej moli, da v moči molitve in 
posta (premagovanje lastnih želja) 
premaga skušnjave. Nepremagane 
skušnjave so velikokrat vzrok 
hudim človekovim grehom zoper 
bližnjega. Zato Jezus predstavi 
končni cilj človekovega življenja: 
poveličanje in to ob Jezusovi 
spremenitvi na gori Tabor. 
Pomemben je Očetov glas: »Ta je 
moj ljubljeni Sin, njega 
poslušajte!« A je mnogo premalo, 
da izkušamo težave in vemo za cilj, 
zmanjka pa nam moči. 
Zato Jezus ponuja »Živo vodo«, ki 
teče v večno življenje. Kdor bo tu 
zajemal, ne bo nikoli žejen. Moč 
posvečujoče milosti je za duhovno 
življenje bistvenega pomena. Kristus 
nam jo daje kot zastonjski dar, ne 
moremo je plačati, moremo pa jo 
sprejeti v veri, ponižnosti in 
skesanosti. 
Pa še ena težava je v človekovi 
notranjosti: človeške oči. Te ne 
vidijo vsega. Tudi tu je potreben 
Božji dotik, kakor pri sleporojenemu 
iz evangelija. Videti, da je svet 
Božje delo in da je človek ustvarjen 
za večno srečo, je pomembno 
ozdravljenje, ki se ne dogodi le 

enkrat, ampak ga utrjujemo vse 
življenje.  
Udeležba pri sveti maši v postnem 
času največ pripomore k pravi 
notranji pripravi na praznovanje 
Velike noči. Premišljevanje 
križevega pota pomaga odkriti 
vrednost človeka pred Bogom, pa 
tudi zlobo greha, sleherne hudobije, 
tudi tiste, ki se zdi kot skromna 
slabost ali ponavljajoča nepopolnost. 
V luči Jezusovega trpljenja 
ovrednotimo ljubezen do Boga, do 
bližnjega, pa tudi do samega sebe. 
Šele v tej luči bo velikonočna 
spoved osebno vstajenje iz mrtvila 
greha v življenje Božjega otroka, 
ki živi v polnem spoštovanju do 
Boga, do bližnjega in do sebe.  
 

 
 

S Cvetno nedeljo stopamo v 
neposredno pripravo na spominske 
dogodke Jezusovega trpljenja, smrti 
in vstajenja od mrtvih. Božja beseda 
vseh postnih nedelj usmerja 
kristjanovo notranjo prenovo, da bi 
zmogli prav razumeti odrešenjsko 
vsebino Cvetne nedelje in Velikega 
tedna. 

OSTATI V KRISTUSU 
 

9. radijski misijon na Radiu 
Ognjišče 

Od 6. do 12. aprila. 
Vodi p. Marko Ivan Rupnik 

Misijonski nagovor ob 11. in 17. uri 
Ponovitev ob 21. uri. 

Zvočni arhiv: audio.ognjisce.si 
 

Beseda o bogoslužju 
Prošnje za vse potrebe 

 

Prošnje za različne potrebe so v 
bistvu prošnje vernikov, ki bi jih 
izrekli sami, ko bi vsak povedal 
svojo in jo želel v tistem trenutku 
izročiti Bogu. Ker bi bil marsikdo v 
zadregi, ali pa bi jih izrekli vedno 
isti ljudje, je Cerkev poskrbela, da 
imamo prošnje pripravljene že 
vnaprej, v imenu vseh pa jih prebere 
eden ali več bralcev. Tem prošnjam 
lahko vsak doda tudi svoje v tišini 
sam pri sebi ali na glas, kadar je to 
primerno. 
Prošnje naj bi zajele čim širši krog 
ljudi, zato molimo za celotno 
Cerkev, njene voditelje, pa tudi 
ljudi, ki imajo v svetu velike 
dolžnosti. Ne smemo prezreti tudi 
potreb zbranih pri sveti maši in 
župljanov. 
Javno izrečenim prošnjam dodamo 
tudi osebno prošnjo, ki bi jo rad 
izrekel Bogu: za svojo družino, zase, 
za prijatelje, za tiste, žive in umrle, 
ki se jih posebej spominjamo pri sv. 
maši 
 

 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

6.4.2014 ob 8. uri: 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Špela Sajovic 

 
6.4.2014 ob 10. uri: 

1. berilo: Anže Cunk 
2. berilo: Vesna Rogl 

 
13.4.2014 ob 8. uri 

1. berilo Mateja Lavtar 
2. berilo: Marinka Delavec 

 
13.4.2014 ob 10. uri 

1. berilo: Doroteja Okorn 
2. berilo: Julija Rudež 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

6.4.2014: Tiha nedelja 
Ezk 37,12-14; Ps 130; Rim 8,8-11; 
Jn 11,1-45 
Jaz sem vstajenje in življenje: 

kdor vame veruje, bo živel, 
tudi če umre. (Jn 11,25) 

13.4.2014: Cvetna nedelja 
Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; 
(Pasijon) Mt 26,14-27,66   

»Hozána Davidovemu sinu! 

Blagoslovljen, ki prihaja v 

Gospodovem imenu!« 
(Mt 21,9) 


