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3. postna nedelja 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 4,5-15.19-26.39-42) 
Tisti čas je Jezus prišel v samaríjsko mesto, imenovano Sihár, blizu posesti, ki jo je 
Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od 
poti in je kar sédel k studencu. Bilo je okrog šeste ure. Tedaj je prišla žena iz 
Samaríje, da bi zajela vode. Jezus ji je rekel: »Daj mi piti!« Njegovi učenci so namreč 
odšli v mesto, da bi nakupili hrano. Samarijánka mu je tedaj rekla: »Kako vendar ti, 
ki si Jud, prosiš mene, Samarijánko, naj ti dam piti?« (Judje namreč nočejo imeti 
stika s Samarijáni.) Jezus ji je odgovóril in rekel: »Če bi poznala Božji dar in če bi 
vedela, kdo je, ki ti pravi: ›Daj mi piti‹, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode.« Žena mu 
je rekla: »Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok. Od kod imaš torej živo 
vodo? Si mar ti večji kakor naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil 
on sam, njegovi sinovi in njegova živina?« Jezus je odvrnil in ji rekel: »Vsak, kdor 
pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo 
nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v 
večno življenje.« Žena mu je rekla: »Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in 
ne bom hodila sem zajemat. Vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej 
gori, vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je treba častiti, v Jeruzalemu.« Jezus ji je rekel: 
»Veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu. 
Vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje prihaja od 
Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. 
Prav takih častilcev si namreč želi Oče. Bog je duh, in tisti, ki ga častijo, ga morajo 
častiti v duhu in resnici.« Žena mu je dejala: »Vem, da pride Mesija (kar pomeni 
Maziljenec). Ko pride, nam bo vse oznanil. « Jezus ji je rekel: »Jaz sem, ki govorim s 
teboj.« Veliko Samarijánov iz tistega mesta je začelo verovati vanj zaradi žene, ki je 
pričevala: »Vse mi je povedal, kar sem storila.« Ko so Samarijani prišli k njemu, so 
ga prosili, naj ostane pri njih; in ostal je tam dva dni. Zaradi njegove besede jih je še 
veliko več začelo verovati. Ženi pa so govorili: »Ne verjamemo več zaradi tvojega 
pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta.« 

Teden družine, 19. – 25. 3. 2017: POGUMNO SRCE. Letos želimo ob prazniku 
zavetnika družin izpostaviti pomen mož in očetov, fantov. Ob prazniku sv. Jožefa bo 
pri vseh mašah blagoslov vseh moških. Možje, vabljeni, da prevzamete pobudo in 
v tem tednu vi poskrbite in doma skupaj zmolite eno desetko ali običajno večerno 
molitev.  V sredo 22. 3. ob 19. uri ste vsi možje povabljeni v samostansko 
dvorano na skupno srečanje ob ogledu filma. Letošnji teden je lahko priložnost, 
da bi tudi v naši župniji začeli s srečanji za moške, kot jih ponekod že poznajo. 

Četrto postno nedeljo zadnjih nekaj let naši župniji zaznamuje župnijski križev 
pot. Tudi letos smo povabljeni, da se udeležimo križevega pota naslednjo nedeljo     
(26. marec). Zberemo se bomo ob 15. uri pri križu pred cerkvijo.  
Po skupnem uvodu se bomo tisti, ki to zmoremo, ob premišljevanju Jezusovega 
trpljenja odpravili na Miklavški hrib, tisti pa, ki težje hodite, boste o Jezusovem 
trpljenju premišljevali v cerkvi.  
V primeru slabega vremena bo križev pot samo v cerkvi. Vabimo vas, da se 
župnijskega križevega pota udeležite v čim večjem številu!  

Na pobudo članov ŽPS bo v soboto, 25. marca 2017 delovno - čistilna akcija. 
Očistili bomo okolico naše župnijske cerkve, župnijskih prostorov in samostana, ter 
postorili, kar je potrebno tudi v notranjih prostorih. Zberemo se ob 9. uri na 
parkirišču pred samostanom. Pomoč vsakega od vas bo dobrodošla! 
Prosimo vas, da zaradi lažje priprave čistilne akcije sporočite vašo udeležbo na tel. 
številko 031 661 075.   

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. marec 

3. postna nedelja 

Jožef, Jezusov rednik 

   800  † Jože Marodi 
   930  †† Kamerički in Maruša 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100  Trem.: †† Jože in Bernarda Magdalenc 

PONEDELJEK, 20. marec 
Klavdija, mučenka 

     800   po namenu 
1800   † kolega 

TOREK, 21. marec 
Serapion, škof, mučenec 

     800  †† Kragolnik in Druks 
 1800 po namenu 

SREDA, 22. marec 
Lea, spokornica 

   800  po namenu 
1800  v dober namen 

ČETRTEK, 23. marec 
Rebeka, redovnica 

   800   †† Vinko, Marija in Ana Pigac 
           ter sorodniki Pigac in Miheljak 
1800   † Ivana Rajtmajer 

PETEK, 24. marec 
+ Katarina Švedska, redovnica 

     800   †† Marija Ramšak in Terezija Bornšek 
1800   po namenu 

SOBOTA, 25. marec 
Gospodovo oznanjenje 

     800 †† iz družine Prešern 
1800  † iz družine Gnus 

NEDELJA, 26. marec 

4. postna nedelja 

Evgenija, mučenka 

   800  †† Tone in Angelca Teršek ter sorodniki 
   930  †† Jerko in Ivanka Železnik 
1800   †† Marjan, Stanko in Otilija Jug 
1100  Tremerje: †† Dušak in Gracar 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik,  Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


