
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

22. marec 2020 – 11 – 

4. postna nedelja 

 
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 9,1-41) 
Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci 
so ga vprašali: »Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus je 
odgovóril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodénejo Božja 
dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče 
ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« 
Ko je to izgovóril, je pljunil 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.« Rekli so mu tedaj: 
»Kako so se ti torej oči odprle?« On pa je dejal: »Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je 
narédil blato, mi z njim pomazal oči in mi rekel: ›Pojdi v Síloo in se umij‹. 
Šel sem tja, se umil in spregledal.« Rekli so mu: »Kje je tisti?« Dejal jim je: »Ne vem.« 
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.« 
Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev 
tega, ki je spregledal. Vprašali so jih: »Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep? 
Kako, da zdaj vidi?« Starši so odgovorili in rekli: »Veva, da je to najin sin in da se je rodil 
slep; kako to, da zdaj vidi, pa ne veva, in kdo mu je odprl oči, mídva ne veva. Njega 
vprašajte. Dovolj je star. Sam naj govori o sebi.« To so rekli njegovi starši, ker so se bali 
Judov; Judje so namreč že sklenili, da bodo vsákogar, ki ga bo priznal za Mesija, izobčili 
iz shodnice. Zato so njegovi starši rekli: ›Dovolj je star, njega vprašajte‹. Tedaj so farizeji 
drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep, in mu rekli: »Daj čast Bogu! Mi vemo, da je ta 
človek grešnik.« On pa je odgovóril: »Če je grešnik, ne vem. Eno pa vem, da sem bil slep 
in da zdaj vidim.« Tedaj so mu rekli: »Kaj ti je storil? Kako ti je odprl oči?« Odgovóril jim 
je: »Povedal sem vam že, pa niste poslušali. Čemu hočete znova slišati? Bi mar tudi vi 
radi postali njegovi učenci?« 
In ozmerjali so ga in mu rekli: »Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi 
vémo, da je Mojzesu govóril Bog; o tem pa ne vemo, od kod je.« Mož jim je odvrnil in 
rekel: »To je res čudno, da ne véste, od kod je, meni pa je odprl oči. Vémo, da Bog 
grešnikov ne usliši. Kdor pa Boga časti in spolnjuje njegovo voljo, téga usliši. Od vekomaj 
se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mógel 

ničesar storiti.« 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. In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, 
ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.« To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem in 
so mu rekli: »Smo morda tudi mi slepi?« Jezus jim je dejal: »Če bi bili slepi, bi ne imeli 
greha. Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš greh ostane.« 

Svete maše lahko v teh dneh spremljate na televiziji, radiju in na spletu.  

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 23. marec 
Alfonz Turbij, škof 

   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (19) 

TOREK, 24. marec 
Katarina Švedska, redovnica 

   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (20) 

SREDA, 25. marec 
Gospodovo oznanjenje 

   - †† starši Škorjanc in Gizej 
   - †† iz družine Glančnik in po namenu    
   - †† Marija Ramšak in Terezija Bornšek 
   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (21) 

ČETRTEK, 26. marec 
Evgenija, mučenka 

   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (22) 

PETEK, 27. marec 
+ Peregrin, redovnik 

   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (23) 

SOBOTA, 28. marec 
Proterij, škof 

   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (24) 

NEDELJA, 29. marec 

5. postna nedelja 

Bertold, redovni ustanovitelj 

   - † Angela Tratnik 
   - † Majda Kink 
   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (25) 
    - za žive in †† župljane in dobrotnike 
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