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26. marec 2017 – 13 – 
4. postna nedelja 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 9,1.6-9.13-17.34-38) 
Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva.  
Pljunil je na tla in s slino narédil blato. Pomazal mu je z 
blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!« 
(kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko 
se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil 
berač, so govorili: »Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?« Eni 
so govorili: »On je,« medtem ko so drugi govorili: »Ne, 
podoben mu je.« Sam pa je govóril: »Jaz sem.«  
Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko 
je Jezus narédil blato in mu odprl oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet 
spraševali, kako je spregledal. Dejal jim je: »Blata mi je dal na oči, nato sem 
se umil in vidim.« Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili: »Ta človek ni od 
Boga, ker ne spoštuje sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako bi grešnik mogel 
delati takšna znamenja?« In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno 
rekli: »Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok je.« 
Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rôjen v grehih, pa nas boš učil?« In vrgli so ga 
ven. 
Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina 
človekovega?« In ta je odgovóril ter rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval 
vanj?« Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.« Tedaj je dejal: 
»Verujem, Gospod,« in se je pred njim poklonil do tal.  

Evangelij o sleporojenem nam ponuja priložnost, da razmislimo o večnem problemu 

odnosa med vero in razumom. Velik del težav, ki jih sodoben človek sreča, ko hoče 

med seboj spraviti ti dve stvari, je odvisen od tega, ker je problem napačno zastavljen. 

Dokler se vera in razum soočata za mizo, ne bomo prišli nikamor. Nihče se ne zaljubi 

zato, ker je prepričan, da se je zaljubiti lepo ali pa zato, ker je prebral več razprav o 

pojavu zaljubljenosti. Človek se zaljubi, ker je srečal nekoga, ki je v njem zbudil 

ljubezen. Na enak način se nihče ne bo odločil, da bo veroval zato, ker je temeljito 

preštudiral pojem vere in je razumel, da ni v nasprotju z razumom. Človek veruje, 

ker je srečal nekoga, ki je vreden vere, nekoga, ki zbuja zaupanje. Ni ljubezni, ki ne 

bi bila ljubezen do nekoga in ni vere, ki ne bi bila vera v nekoga. 

R. Cantalamessa 
 

Danes, na 4. postno nedelj bomo skupaj molili župnijski križev pot. Zbrali se 
bomo na parkirišču pred samostanom ob 15. uri. Z molitvijo se bomo podali na 
Miklavški hrib. V kolikor bo deževalo, bo križev pot v cerkvi.   

Duh Assisija, molitev za mir, 27. marec – Lepo vabljeni k molitvi za mir ob 17. uri 
in potem k sveti maši. 

Srečanje za starše letošnjih birmancev bo v sredo, 29. marca ob 19. uri.  
Starši, lepo vabljeni! 

Župnija Teharje vabi k vsakoletni molitvi križevega pota za vse žrtve vojnega 
in povojnega nasilja na tiho nedeljo,  2.  aprila 2017. Križev pot poteka od 
grobišča v Bukovžlaku do cerkve sv. Ane na Vrhe nad Teharjami. Začetek bo ob 
15.00 pri vhodu v spominski park Teharje. Pridružite se nam v molitvi za večni 
mir umorjenih in za spravo v našem narodu ter ob obletnici misijona v Celju. 

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 27. marec 
Peregrin, redovnik 

     800   po namenu 
1800   za uspešno operacijo 

TOREK, 28. marec 
Vojan (Bojan), knez 

     800  †† Rozalija in Ivan Čater (obl.) 
 1800 † Stanislav Kranjc 

SREDA, 29. marec 
Amadej (Bogoljub), vojvoda 

   800  po namenu 
1800  † Frančiška Svet 

ČETRTEK, 30. marec 
Rebeka, redovnica 

   800   † Marjan Vičič 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 31. marec 
+ Gvido (Vido), opat 

     800   †† Druks in Kragolnik 
1800   † Stanislav Krajnc 

SOBOTA, 1. april 
Agapa in Irena, muč. 

     800 po namenu 
1800  † Ljuba Guštin (30. dan) 

NEDELJA, 2. april 

5. postna, tiha nedelja 

Frančišek Paolski, puščavnik 

   800  † Lidija Hriberšek 
   930  † Franc Rozman 
1800   † Marija Strahovnik 
1100  Tremerje: † Hinko Zupanc (30. dan) 

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


