
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
28. PON 
sv. Proterij 19.h       za zdravje 

29. TOR 
sv. Bertold 7.30  +   Albinca in Jože Štular 

17. radijski misijon 
na Radiu Ognjišče 
Hodimo skupaj 

3. – 9. aprila 

30. SRE 
sv. Janez Klimak 19.h  +   Ivanka Gale, 8. dan 

31. ČET 
sv. Gvido 19.h       za duhovne poklice 

Pred tiho nedeljo 
boste lahko dobili 
oljčne vejice za 
cvetno nedeljo. 

1. PET 
sv. Tomaž Tolentin. 

18.45      litanije in blagoslov 
19.h  +   Franc Dovč, 30. dan 

2. SOB 
sv. Frančišek Paolski 

7.30       v čast Marijinemu srcu 
19.h  +  Stanislav Komovec, 8. d. 

Molitev binkoštne 
dvorane bo 

v četrtek, 31. marca 
 ob 17.30. uri. 

3. NED 
5. postna nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +  Stanislav Divjak, 30. dan 
14.h       križev pot 

Priložnost za spoved 
je vsak dan pol ure 
pred sveto mašo. 

4. PON 
sv. Izidor Seviljski 19.h  +   Justina in Anton Mekiš 

5. TOR 
sv. Vincencij Ferrer 7.30  +   Marija Zelko 

6. SRE 
sv. Irenej iz Srema 19.h  +  Peter in Angela Drinovec 

Spovedni dan v 
času radijskega 

misijona bo v petek, 
8. aprila. V Kranju 

bo spoved 
neprekinjeno 

od 7. do 19. ure.  
7. ČET 
sv.Janez Kr. de la Salle  

19.h  +   Anton Jurajevčič 
              po maši adoracija 

8. PET 
sv. Maksim in Timotej 19.h  +   Lojze in Igor Gregorc 

9. SOB 
sv. Maksim Aleksandr. 

19.h   +   starše in brata 
               Cuderman 

Darove za svete 
maše v aprilu in 

maju sprejemam po 
maši ali osebno po 

telefonu. 

10. NED 
Cvetna nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   starše Škrjanc 
14.h        križev pot 

Čisto srce, o Bog 
mi ustvari 

S cvetno nedeljo začenjamo veliki teden, ki doseže vrh na 
veliki petek, veliko soboto in velikonočno nedeljo. Ta dan 
ima dva obraza: veselje nad Jezusovim vstopom v 
Jeruzalem in žalost zaradi njegovega trpljenja in smrti na 
križu. Ob 10. uri pričnemo bogoslužje s procesijo in z 
oljkami ter gobancami slavimo Jezusa z vzkliki 
»Hozana!«, kar pomeni »Reši nas!« Naj se nas dotakne 
njegovo odrešilno delo.  
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Njegov oče je prišel ven 
 in mu prigovarjal.  

On pa je očetu odgovóril:  
›Glej, toliko let ti služim in nikoli 
 nisem prestopil tvojega ukaza, 
pa mi še nikoli nisi dal kozliča, 

 da bi se poveselil  
s svojimi prijatelji.  

Ko pa je prišel ta tvoj sin,  
ki je z vlačugami potratil  

tvoje premoženje,  
si mu zaklal pitano tele.‹  
On pa je rekel: ›Otrok,  

ti si vedno pri meni in vse,  
kar je moje, je tvoje.  

Vzradostiti in poveseliti  
pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj 

brat, mrtev in je ožível,  
ker je bil izgubljen  

in je najden.‹« 
 

(Lk 13,28–32) 

KDO JE OČETU BOLJ 

PRI SRCU? 
 

Zgodba izgubljenega sina, enega izmed 
milijonov, kar nas je na tej naši zemlji, je v 
vseh tej zgodovini krščanstva dajala novo 
upanje mnogim, ki niso bili nič slabši kot 
mi. Že Jezusovi poslušalci, ki so imeli 
ušesa svojega srca odprta za nauk 
Božjega usmiljenja, so zgodbo pravilno 
razumeli. V očetu, ki izgubljenega sina 
sprejme s solzami veselja, so spoznali 
nebeškega Očeta, Boga, o katerem je že 
v Stari zavezi zapisano: »Usmiljenja 
hočem in ne daritve … Nočem smrti 
grešnika, ampak da se spreobrne in živi.« 
V izgubljenem sinu pa so prepoznali sami 
sebe. To so brž odkrili srečni cestninarji in 
grešniki, ki so bili srcu Božjega Zdravnika 
tako blizu prav zaradi svoje revščine in 
bolehnosti. Niso pa mogli tega dojeti 
farizeji in pismouki, ki so se tako 
samovšečno imeli za pravične, dobre in 
poštene. Bili so prepričani, da Božjega 
usmiljenja in odpuščanja ne potrebujejo, 
saj natanko izpolnjujejo vse Božje 
zapovedi. Te je Božji učitelj upodobil v 
starejšem sinu, ki je bil jezen zaradi 
očetove dobrote, izkazane mlajšemu 
bratu – klatežu! 
In kateri sin je Očetu bolj pri srcu? Gotovo 
mu je ljubši človek s skesanim srcem kot 
pa tisti, ki je v svoji pravičnosti ozkosrčen. 
Vsi smo poklicani, da se po svojih 
najboljših močeh trudimo biti odprti in 
odpuščati; le tako bo dobri Oče tudi nas 
radostno sprejel v svoj objem.  

Po: S. Čuk, Misli srca 
 



5. postna – tiha nedelja 
 

 
 

Ko pa so ga kar naprej spraševali,  
se je vzravnal in jim rekel: 

 »Kdor izmed vas je brez greha,  
naj prvi vrže kamen vanjo.«  

Nato se je spet sklonil 
 in pisal po tleh. Ko so to slišali, 

 so drug za drugim odhajali,  
od najstarejših dalje.  

In ostal je sam in žena pred njim.  
Jezus se je vzravnal  

in ji rekel: »Kje so, žena?  
Te ni nihče obsódil?«  

Rekla je: »Nihče, Gospod.«  
In Jezus ji je dejal:  

»Tudi jaz te ne obsojam.  
Pojdi in odslej ne gréši več!« 

(Jn 8,7–11) 

 
Dobri Jezus!  

Tudi moja dejanja so včasih vredna 

obsojanja. Vem, da ti zgolj mirno »sediš 

in pišeš po tleh«, a tvoja mirnost in 

sprejemanje me še toliko bolj opominja 

in vzpodbuja k spreobrnjenju.  

Vendar pa se ob vsem tem še prevečkrat 

znajdem na drugi strani: obsojam, 

obtožujem, z besedami »kamnam« druge. 

Daj mi moči, da ravnam kot ti. Naj bo 

moj molk poln ljubezni in razumevanja, 

hkrati pa vzpodbuda, da vsi postajamo 

boljši. Vsekakor pa je pomembno, da 

začnem spreminjati sebe. Pomagaj mi pri 

tem. 

ODPUŠČANJE 
 

Najdragocenejše darilo, ki ga lahko 
pripravimo človeku, je, da mu 
odpustimo. 
Nobena obdaritev ni mogočnejša od 
iskrenega odpuščanja. 
Običajen dar človeških rok zahteva 
sredstva in voljo, da drugega 
razveselimo, odpuščanje pa 
pripravljenost, da izničimo krivdo 
bližnjega. 
Hudo vračamo z dobrim, čeprav je 
zahtevno. 
Zadolženost preoblikujemo v 
nezadolženost. 
Ponujamo bratsko in sestrsko 
ljubezen, ki ni zaslužena, a gradi 
večnost. 
Komur so namreč dolgovi odpuščeni, 
zadiha brez bremena. 
Vrnjeno mu je dostojanstvo 
neoporečnega človeka. 
Znova zmore v sebi vzpostaviti Božjo 
podobo. 
Odpuščanje je torej dar, ki 
razveseljuje in razbremenjuje po volji 
nebes. 
Jezusova daritev na križu ne bi imela 
smisla, ko ne bi služila odpuščanju 
grehov človeštva. 
Šele Božje odpuščanje, čeprav do 
skrajnosti boleče, nas je moglo oprati 
vseh grehov in nas potrditi v Božjem 
posinovljenju. 
Tako je odpuščanje v svojem bistvu 
podaritev življenja. 
Je želja, da bi padli človek, ki se je 
pregrešil zoper bližnjega, našel v sebi 

mir in moč, da bi tudi sam zmogel 
odpuščati drugim. 
Da bi pričal za žlahtnost te edinstvene 
ponudbe. 
Z odpuščanjem namreč rešujemo 
drugega zemeljskih tegob. 
Smo posredovalci nauka, ki izhaja iz 
Božjega načrta, iz pomena trajne 
resnice.            Po: P.  Millonig, Zasidran v veri 

 
Kako je pri nas doma? 

 
Družina, ki je Cerkev v malem, 
najlepše doživlja pripravo na veliko 
noč v domačem krogu. Dnevi pred 
veliko nočjo naj povežejo družinske 
člane v družinski molitvi. Molimo s 
posebnim namenom, da bi prenašali 
vero v dejavno življenje. 
Brez Božje besede kaj hitro izgubimo 
življenjski kompas. Lahko zaidemo v 
puščavo, kjer ne najdemo izhoda iz 
nje. Imejmo dovolj moči, da bi 
prebrali tudi odlomek iz Kristusovega 
trpljenja. Jezusov zgled je najlepši 
kažipot, da bo svetloba velike noči 
svetila tudi prihodnjim rodovom.  
 

Priprava na zakon 
 
V Ignacijevem domu duhovnosti bo 
od 1. do 3. aprila priprava na zakon 
preko spleta. Prijavite se na spletu: 
ignacijevdom.si/priprava-na-zakon/ 
 ali na e-naslov: 

pripravanazakon@ignacijevdom.si 
 
Telefon 031 362 739 
 
 

YOUCAT KOTIČEK ZA OTROKE 
 

Kaj pomeni: »Spoštuj očeta in 
mater«? 
 
Vsak človek dolguje  
svojemu očetu in svoji materi  
svoje življenje.  
Bog želi, da ljubimo svoje starše, jih 
upoštevamo in spoštujemo,  
se jim zahvalimo za vse dobro,  
kar so storili za nas. 
 
Imeti ljubeče starše je velika sreča.  

Od njih se lahko naučiš toliko dobrega 

in pomembnega.  

In tudi če mame in očeta kdaj ne 

razumeš, se jima lahko vseeno zahvališ 

za to, da obstajaš.  

Poskusi jim odpustiti njune napake in 

slabosti. 

Ko bosta ostarela, ju ne smeš pustiti 

samih, ampak moraš biti z njima ljubeč 

in potrpežljiv. 

Bog bo tudi starše in stare starše 

nekega dne vprašal, ali so spoštovali 

svoje otroke. 
Po: Youcat za otroke 

 
 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

3.4.2022 ob 8.00 
1. berilo: Jure Sajovic 

2. berilo: Špela Sajovic 
 

10.4.2022 ob 8.00 
1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 


