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4. postna nedelja 

VERA 

»Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati.« (Jn 20,29) 
Verujemo! Od kod nam ta vrednota in od kod nam ta način življenja, ki ni naša 

zasluga, ki ni sad našega truda, našega razuma? 

V KKC je zapisano : »Vera je zastonjski, nedolgovani dar Boga.«. Dar Boga, ki 

nam ga je v svoji veliki dobroti in ljubezni podelil in smo ga po lastni svobodni 

volji sprejeli, je torej Božja milost, ki jo vidimo tudi v živi vodi iz evangelija tretje 

postne nedelje. 

Nedolgovani dar Boga – ta opis je zelo globok, še posebej, ko o tem daru vere 

pomislimo na apostola Pavla in o njem prebiramo v njegovih pismih. 

Vera je vez, ki vzpostavlja čisto osebni stik z Bogom, je srečanje, je prijateljstvo, je 

isto kot ljubezen, saj ne moremo zaupati in verjeti v nekoga, če ga nimamo radi. 

Prav ta osebni odnos nam daje zaupanje in upanje. Vera pa nam je tudi svetla luč, 

ki razsvetljuje našo pot v Njegovo kraljestvo, »saj v veri hodimo in ne v gledanju.« 

(2 Kor 5,7). »Je pa vera obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih 

ne vidimo.« (Heb 11,1). In, če prejemamo zagotovilo od Njega, ki nas tako ljubi, da 

daruje življenje za nas, odprte duše sprejmimo ta zaklad, ki daje našemu življenju 

smisel, gotovost, oporo in moč, ki preganja žalost, strah in obup. 

Vera pa ni dar, ki smo ga prejeli in kar »je«, ga kar »imamo«. Bog nas je izbral, ko 

nam ga je podelil, zato je to milost treba negovati, utrjevati in poglabljati, z njo rasti 

in dozorevati. To je dar, ki zahteva, da zvesto hodimo za Njim in stalno iščemo 

Resnico, je želja, da tudi mi podarimo naša srca Gospodu in da z dejanji in zgledom 

izpovedujemo, kar smo prejeli. Zato se držimo nasveta: »Bojuj dobri boj vere, sezi 

po večnem življenju, v katero si bil poklican in si to lepo izpolnjeval pred mnogimi 

pričami.« (1 Tim 6,12)    

ŽUPNIJSKI KRIŽEV POT  

na Miklavški hrib bo danes ob 15. uri. V primeru dežja vabljeni h križevemu 
potu pred večerno mašo (17.30)  

Križev pot za vse naše veroučence pa bo v petek, 15. marca ob 17. uri. 

SREČANJE ŽPS  

bo v ponedeljek, 11. 3. po večernicah. Pri večerni maši bomo še posebej prosili 
za izvolitev novega papeža. 

ROMANJE ODRASLIH IN DRUŽIN V ASSISI od 27. aprila do 1. maja 2013 

Romanje in obisk Frančiškovih krajev bomo bogatili z molitvijo, duhovnimi 
mislimi in posredovanjem krščanske izkušnje sv. Frančiška in sv. Klare. Na 
romanju poskrbimo za otroke in na njim razumljiv način predstavimo kraje. V 
pripravi na romanje si po možnosti preberite kakšen Frančiškov življenjepis.  

Cena: Odrasli:200€ – skupna ležišča; odrasli: 260€ - po sobah; otroci: 100 €. 

S seboj je potrebno vzeti rjuhe in prevleko za vzglavnik. 

Informacije in prijave: br. Milan Kvas, Potrčeva 24, Ptuj, GSM: 031/336-673 

Lepo vabljeni!       Bratje kapucini 

 Prag večnosti so prestopili Alojzija Trbovc (Japljeva ul. 23), 
Ivan Jelen (Milčinskega 13), Avguštin Kovačič (Ronkova ul. 13). 

Gospod, daj jim večni pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 10. marec 

4. postna nedelja 

40 mučencev iz Arimateje 

   800   † Rafael Trobiš 
  930   † Toni Slamnik 
1800  za župljane in dobrotnike  
1030   Trem.: † Ivo Bajželj (gr.)   

PONEDELJEK, 11. marec 
Benedikt, škof 

   800   † Justin Felicijan (pog.) 
1800 † Alojzija Trbovc (pog.) 

TOREK, 12. marec 
Inocenc, papež 

  800   †† Prša 
1800  † Gregor Korošec 

SREDA, 13. marec 
Kristina, mučenka 

   800    † Anton Krevs 
1800  † Aleš Golec (30. dan) 

ČETRTEK, 14. marec 
Matilda, kraljica 

   800    †† Deklove in Frančiška Grošelj 
1800  po namenu in za blagoslov 
1800  † Ivan Jelen (8. dan) 

PETEK, 15. marec 
+ Klemen Marija Dvoržak, red. 

   800    †† starši Dobovičnik 
1800  † Gusti Kaučič (30. dan) 

SOBOTA, 16. marec 
b. služabnik Danijel Halas, m. 

  800   †† Franc, Terezija in starši Smole 
1800 za srečen porod in za zdravje 

NEDELJA, 17. marec 

5. postna nedelja 

Jerica, devica, opatinja 

   800   †† Jože Belaj in starši 
  930   †† iz družine Prešeren 
1800  † Franc Dobrajc 
1030   Trem.: za župljane in dobrotnike  
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