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3. postna nedelja 

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 2,13-25)  
Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v 
Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in 
golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz 
vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in 
voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil 
mize, prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse 
to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« Njegovi 
učenci so se spomnili, da je pisano: ›Gorečnost za tvojo 
hišo me použiva.‹ Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje 
nam pokažeš, da smeš takó delati?« Jezus jim je 
odgovóril in rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga 
bom postavil. « Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let 
so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« On pa 
je govóril o templju svojega telesa. 
Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govóril o tem, in 
verovali so Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus. Ko je bil med praznikom pashe 
v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki 
jih je delal. Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi 
mu kdo pričeval o človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku. 

Človeško srce je tisti tempelj, tisto svetišče, v katerem si Bog najbolj želi prebivati. 

Zato je postni čas priložnost za pospravljanje navlake, kramarije in trgovanja. 

Zelo cenimo naša svetišča. Obnavljamo jih, izdajamo o njih razglednice, knjige. Šole 

in različna turistična društva organizirajo oglede cerkva. Tudi na televiziji nam 

predstavljajo kakšen spomenik naše sakralne preteklosti. 

Lepo in prav. Ponosni smo na to in tudi tega je Gospod vesel. Še bolj pa bo vesel, če 

ne obtičimo na zunanji lupini, temveč prodremo do bistva in se v svetišču srečamo s 

Svetim ter z bratom in sestro. Potem bo to res svetišče, hiša Jezusovega in našega 

Očeta. 

Današnja nabirka je za ogrevanje cerkve in jo toplo priporočamo. 

Srečanje Župnijske pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 5. marca ob 19. uri. 
Člani, lepo vabljeni! 

Naloga 3. postnega tedna - teden nasmeha 
Otroci: Nasmehni se ljudem, ki jih srečaš. 

Mladostniki: Nasmehni se svojim staršem, neskončno jih boš razveselila, 
razveselil. 

Odrasli: Nasmehni se svoji ženi, svojemu možu, svojemu partnerju, 
življenjskemu sopotniku.  

 
V Božjem hramu je preprosto srce edina valuta,  

ki šteje. 

Bog te sprejema takšnega, kot si! 

 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 4. marec 

3. postna nedelja 

Kazimir, poljski plemič 

  800  †† Alojz in Marija Fevž, 
               Anton in Marija Golobič  
  930   † Jožefa Gračner (gr. 21) 
1800  za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: † Hinko Zupanc (1. obl.) 

PONEDELJEK, 5. marec 
Hadrijan, mučenec 

   800  †† Fanika (obl.) in Rudi Šlander 
1800  † Jožefa Gračner (gr. 22) 

TOREK, 6. marec 
Fridolin, opat 

   800 † br. Robert Podgoršek 
1800  † Jožefa Gračner (gr. 23) 

SREDA, 7. marec 
Perpetua in Felicita, mučenki 

  800   za dušno in telesno zdravje 
  800  †† straši Pančič 
1800  † Jožefa Gračner (gr. 24) 

ČETRTEK, 8. marec 
Janez od Boga, red. ustan. 

   800  † Jožefa Gračner (gr. 25) 
1800  †† Janez Podpečan in sorodniki 

PETEK, 9. marec 
+ Frančiška Rimska, redovnica 

  800   † Jožefa Gračner (gr. 26) 
1800  †† iz družine Prešeren 

SOBOTA, 10. marec 
40 mučencev iz Armenije 

  800   † Jožefa Gračner (gr. 27) 
1800  †† Fanika in Franc Golec  

NEDELJA, 11. marec 

4. postna nedelja 

Benedikt, škof 

  800  †† Lidija Hriberšek in Rozalija Tratnik 
  800   † Jožefa Gračner (gr. 28) 
  930   † Anton Vengušt in sorodniki 
1800  za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: † Franc Lončar 
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