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Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 3,14-21)  
Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: »Kakor je Mojzes 
povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen 
Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje, imel v njem 
večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal 
svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj 
veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje. Bog 
namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, 
ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se 
mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne 
veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je 
v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili 
temò kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. 
Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi razkrila njegova 
dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se pokažejo njegova dela, ker 
so narejena v Bogu.« 

Evangelij 4. postne nedelje nam spregovori o velikih skrivnostih odrešenja. Jezus 

jasno pove Nikodemu, da bo Sin človekov povzdignjen, tako kot je Mojzes 

povzdignil kačo v puščavi. Kdor je pogledal na kačo, mu ni škodoval pik strupenih 

kač. Prav tako bo rešen, kdor bo pogledal na križ in veroval v Sina človekovega. 

Jezus nam obljublja večno življenje. Zato se je potrebno izogibati greha in se čim 

bolj zbližati z Jezusom, ki je luč. Tisti, ki je v grehu, ne mara luči, ker se boji, da se 

bodo razodela njegova slaba dejanja. Treba se je držati resnice, ki ima edina v sebi 

moč, da spreminja stvarstvo. Luč naredi vidno vse, kar obsveti: ne le naše 

sposobnosti, ampak tudi napake. Brez nje je človekova duhovna rast nemogoča, 

oziroma postane igra samoodreševanja, ki ne prinese nobenih rezultatov. Samo Jezus 

je naš odrešenik in Gospod. Kdor se njega drži, je na pravi poti. Zato vztrajajmo na 

duhovi poti. Približujmo se Jezusu, ki nam edini more dati večno življenje. Latinski 

pregovor pravi: »Kaplja ne izdolbe kamna s silo, ampak z vztrajnim padanjem.« 

Vztrajnost je tolažilna čednost, saj pomaga do zmage tudi šibkim, boječim in manj 

nadarjenim. Prosimo Gospoda, da nas s svojim blagoslovom utrjuje, da bomo 

vztrajali do konca, do večne sreče pri Bogu. To je tudi naš končni cilj: doseči 

Jezusovo obljubo – večno življenje. 

Naloga 4. postnega tedna - teden molitve za mir 

Otroci: Zjutraj zmoli za mir v srcu, domovini in svetu. Mladostniki: Bodi strpen v 

besedah in dejanjih do drugačnih po barvi, prepričanju in spolu.  

Odrasli: Bodi umirjen s svojimi otroki,  tudi če ga polomijo ali si sam slabe volje 

Med 12. in 16. marcem 2018 bo potekal Teden katoliškega šolstva v vseh 
tovrstnih ustanovah in preko valov Radia Ognjišče. Namen tedna je predstaviti utrip 
in delo na katoliških zavodih v Sloveniji. Drugi namen pa je zbiranje prostovoljnih 
darov za štipendiranje udeležencev teh programov, ki so potrebni pomoči. 
Prispevke bo mogoče darovati telefona, na spletnem obrazcu na strani Radia 
Ognjišče in med koncertom, ki bo v živo na Zavodu Antona Martina Slomška v 
četrtek, 15. marca 2018, ob 17. uri. Zbrani darovi so namenjeni vsem katoliškim 
zavodom v Sloveniji. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 12. marec 
Inocenc I., papež 

   800  † Jožefa Gračner (gr. 29) 
1800  na čast Sv. Duhu 

TOREK, 13. marec 
Leonard, menih, škof 

   800 † Jožefa Gračner (gr. 30) 
1800  † Marija Berger (8. dan) 

SREDA, 14. marec 
Matilda, kneginja 

  800  †† Franc Dobrajc in Marija Gračner 
1800  † Rudolf Lavriha 

ČETRTEK, 15. marec 
Ludovika de Marillac, red. 

   800  po namenu 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 16. marec 
+ Hilarij Oglejski, opat 

  800   †† iz družine Arnšek in Pleterski  
1800  † Ivan Herič (obl.) 

SOBOTA, 17. marec 
Patrik, škof, misijonar 

  800   po namenu 
1800   za zdravje  

NEDELJA, 18. marec 

5. postna, tiha nedelja 
- papeška nedelja 

Ciril Jeruzalemski, škof, c. uč. 

  800  †† Jože in Katarina Krulec, Amon in Selinšek 
  800    za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   †† Angela in Franc Komerički 
1800  † Janko Štrukelj (obl.) 
1100   Tremerje: †† Jože in Bernarda Magdalenc  
                                    ter Bevc in Belej 
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