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5. postna, tiha nedelja 

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 11,3-7.17.20-27.33-45) 
Tisti čas sta Lazarjevi sestri poslali Jezusu sporočilo: »Gospod, glej, tisti, ki ga imaš 
rad, je bolan.« Ko je Jezus to slišal, je rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje 
veličastvo, da bo po njej poveličan Božji Sin.« 
Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še 
dva dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.«  
Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu. Ko je Marta slišala, 
da prihaja Jezus, mu je šla naproti; Marija pa je sedela doma. 
Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl; a tudi 
zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.« Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.« 
Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.« Jezus ji je rekel: 
»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre; in vsakdo, 
ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« Odgovorila mu je: »Da, 
Gospod. Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.«  
Jezusa je tedaj do srca ganilo in je vzdrhtél. In dejal je: »Kam ste ga položili?« Rekli 
so mu: »Gospod, pridi in poglej!« Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: »Glejte, 
kako ga je imel rad.« Nekateri izmed njih pa so dejali: »Ali ni mógel on, ki je slepemu 
odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl?« 
Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil 
prislonjen kamen. Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je 
dejala: »Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.« Jezus ji je rekel: »Ti mar 
nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?« Odstranili so torej 
kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. 
Vedel sem, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, 
da bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: 
»Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povôji in 
njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in pustíte, naj gre!« 
Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je stóril, je začelo verovati vanj. 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 3. aprila ob 19. uri. Vsi člani, lepo vabljeni! 

Radio Ognjišče - V cvetnem tednu, v dneh od 2. do 8. aprila bo radijski misijon, ki 
ga bodo letos vodili lazaristi. Misijon bo potekal pod geslom: „Poslal me je, da 
oznanim blagovest ubogim“. Spovedni dan bo v petek, 7. aprila. V naši cerkvi bo ves 
dan priložnost za sveto spoved. 

Zagradi spovednega dne bo obisk bolnikov in starejših izjemo v četrtek. 

Dekanijski križev pot mladih bo v petek, 7. april ob 20. uri v Elizabetini kapeli  
(poleg stolne cerkve). Ves čas bo dana možnost za sv. spoved. Po končanem 
križevem potu bo sledilo druženje.  

Cvetna nedelja, 9. april - Pri mašah ob 8.00 in 9.30 bo procesija Jezusovega 
slovesnega vhoda v Jeruzalem, zato se zberemo pred kapelo na starem parkirnem 
prostoru. S seboj prinesite butare, oljke ali drugo zelenje.  

V tem tednu je še redni verouk za vse razrede. Veroučenci od 4. razreda naprej bodo 
v času verouka imeli sv. spoved. Naj se primerno pripravijo, k zakramentu sprave 
povabljeni tudi starši veroučencev. Na cvetno nedeljo, 9. marca bo ob 17. uri 
križev pot za veroučence in starše. Prisrčno vabljeni, da spremljamo našega 
Gospoda na poti trpljenja za nas. V Velikem tednu ne bo verouka, otroci naj se 
udeležijo obredov Velikonočnega tridnevja (četrtek, petek, sobota). Po Veliki 
noči so veroučne počitnice, z rednim veroukom pričnemo 24. aprila. 

Oljčne vejice - S svojim darom podpirate gradnjo Don Boskovega Centra v Celju.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 2. april 

5. postna, tiha nedelja 

Frančišek Paolski, puščavnik 

   800  † Lidija Hriberšek 
   930  † Franc Rozman 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: † Hinko Zupanc (30. dan) 

PONEDELJEK, 3. april 
Rihard, škof 

     800 † Veronika Zakelšek 
1800  † Neža Vidmar (8. dan) 

TOREK, 4. april 
Izidor Seviljski, škof, c. uč. 

     800  po namenu 
 1800 † Peter Čremožnik 

SREDA, 5. april 
Vincencij Ferrer, duhovnik 

   800  po namenu 
1800  po namenu 

ČETRTEK, 6. april 
Irenej iz Srema, škof, muč. 

   800   †† starši Ratej in Sotelšek 
1800   † (Ivanka Marinko (obl.) 

PETEK, 7. april 
+ Janez Krstnik de la Salle, d. 

     800   po namenu 
1800   † Marija Brežnik  

SOBOTA, 8. april 
Agapa in Irena, muč. 

     800 † Štefka Končan (obl.) 
1800  †† Vili in straši Rebov 

NEDELJA, 9. april 

6. postna, cvetna nedelja 

Maksim Aleksandrijski, škof 

   800  † Rolando Poček 
   930  † Greta Zaveršek 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: † Frančiška Sinkovič 
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