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3. postna nedelja 

 
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 4,5-42)  
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?« 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. 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.«  

Vsi nismo zdravniki, zato ne moremo pomagati v bolnišnicah.  
         Vsi nismo bolničarji, zato ne moremo med bolniške postelje.  

         Vsi pa smo ljudje in lahko skrbimo drug za drugega na drugačne načine.  

Vaši duhovniki vas vabimo, da se v teh dneh še posebej povežemo v molitvi.  

Predlagam, da vsak večer zmolimo Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu in 
dodamo: Božja Mati Marija, prosi za nas, sv. Rok, prosi za nas.  

Duhovniki sicer mašujemo vsak zase, a vedno po vaših namenih. Položite v duhu 
svojo prošnjo na daritveni oltar. 

Svete maše lahko spremljamo na Radiu Ognjišče, vsak delavnik ob 19.00, ob 
nedeljah ob 10.00 in na Exodus TV, vsak dan ob 12.00, ponovitve ob 18.00, 24.00 
in 6.00. 

Lahko pa jih spremljamo tudi na portalu Pridi in poglej (s klikom na pasico Sveta 
maša na naslovni strani) in sicer vsak delavnik ob 7.00 in 18.30 ter ob nedeljah 
ob 8.00 in ob 10.00. Spletna povezava neposrednega prenosa svete maše ob 
navedenih urah je:  
http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-i…/.  
Posnetki svetih maš pa so dostopni na povezavi:  
https://www.youtube.com/channel/UCeycmer2RHFPC21CO6XGhLA . 

Na naši internetni strani boste našli vse aktualne novice ter tudi spodbude za 
molitev. Za današnjo nedeljo je že pripravljena družinska kateheza, ki jo družina 
skupaj z otroci s pridom uporabite. 

Še več spodbud najdete na: https://portal.pridi.com/ 

 

Želim vam blagoslovljeno 
nedeljo. Varujte svoje 
zdravje in zdravje vaših 
domačih. 

 
 
 
 

Dom sv. Jožef Celje vabi k prijavam na: 

- Tečaj koralnega petja s prof. Gregorjem Klančičem, ki bo predvidoma v 

soboto, 28. marca, od 9.30 do 13. ure. 
- Srečanje otroških in mladinskih cerkvenih zborov 2020, ki bo v 

nedeljo, 17. maja 2020, ob 16. uri, z zbiranjem od 15. ure dalje.  
Prosimo za prijave (do 30. aprila) na 059-073-800 ali info@jozef.si 

http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijske-cerkve/?fbclid=IwAR1OkzhZZDhUDQbU-xUjx4QxwIPeUXMKfERsuGQdw9w0HNBuq9Uw76mpQlM
https://www.youtube.com/channel/UCeycmer2RHFPC21CO6XGhLA?fbclid=IwAR0lBcVewmoAFrlg-jji8sGhvcwH3pXzAYfQX0PAVYDbyF4SptQx8JBES4s
https://portal.pridi.com/


 

 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 15. marec 

3. postna nedelja 

Ludovika de Marilac, redovnica 

   - †† Jože in straši Belaj 
   - † Franc Dobrajc 
   - † Milan Šubaraš (30. dan) 
   -  za ozdravitev družinskega debla  
      ter duševno zdravje (11) 
    - za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 16. marec 
Herbert, škof 

   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (12) 

TOREK, 17. marec 
Patrik, škof, misijonar 

   - † Frančiška Verdev 
   - po namenu 
   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (13) 

SREDA, 18. marec 
Benedikt, opat 

   - † Janko Štrukelj (obl.) 
   - †† Fanika (obl.) in Rudi Šlander 
   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (14) 

ČETRTEK, 19. marec 
Jožef, Jezusov rednik 

   - za s. Marijo ob 60-letnici redovnega                    
     življenja, zahvala in za blagoslov  

   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (15) 

PETEK, 20. marec 
+ Martin iz Brage, škof 

   - v čast Božjemu usmiljenju 
   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (16) 

SOBOTA, 21. marec 
Serapion, škof, mučenec 

   - za srečno zadnjo uro  
   - sorodniki Koren in Tuhtar 
   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (17) 

NEDELJA, 22. marec 

4. postna nedelja 

Lea, spokornica 

   - Mitja Ivanšek 
   - † Stanislav Gorenjak 
   - †† Stanko Sinkovič (obl.)  
           in iz družine Stvarnik 
   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (18) 
    - za žive in †† župljane in dobrotnike 

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

 


