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5. postna nedelja 

 
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 11,1-45) 
Tisti čas je bil neki bolnik, Lazar iz Betánije, iz vasi Marije 
in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda 
mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi 
lasmi. Njen brat Lazar je bil bolan. Sestri sta tedaj 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.« Učenci 
so mu dejali: »Učitelj, pravkar so te hoteli Judje kamnáti, 
pa greš spet tja?« Jezus je odgovóril: »Ali nima dan dvanajst ur? Če kdo hodi 
podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta; če pa kdo hodi okrog ponoči, se 
spotakne, ker v njem ni luči.« 
To je rekel, in nato jim je dejal: »Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga 
zbudim.« Učenci pa so mu rekli: »Gospod, če spi, bo ozdravél.« Jezus je govóril o 
njegovi smrti, oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. Tedaj jim je Jezus 
povedal odkrito: »Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da 
boste verovali. A pojdimo k njemu!« Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj 
rekel součencem: »Pojdimo še mi, da umremo z njim!« 
Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu. Betánija pa je 
blizu Jeruzalema, približno petnajst stadijev od njega. Veliko Judov je prišlo k 
Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. 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.« In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro. 

Skrivaj ji je dejala: »Učitelj je tukaj in te kliče.« Ko je ta to slišala, je hitro vstala 
in mu šla naproti. 
Jezus še ni prišel v vas; še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta. 
Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli, da je Marija hitro vstala in 
odšla ven. Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla h grobu, da bi tam jokala. 
Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in 
mu rekla: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl.« Ko je Jezus videl, da 
joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo, ga je 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 vsělej 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. 

15. Radijski misijon na Radiu ognjišče z 
naslovom Si upaš živeti? bo od 29. marca do 4. 
aprila. 

S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih 
(ob 17. uri) bodo sodelovali: p. Anselm 
Grün, nadškof Marjan Turnšek, Simon 
Potnik, Marko Rijavec, Marjan Lampret, Peter 
Pučnik in Bojan Ravbar. 

V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo 
sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice 
in laiki. 

Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17. 
uri. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. 

Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia 
Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do petka maša ob 19. uri. Vsak 
večer ob 20. uri bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali 
poslušalci. 



 

 

Praznine 

Ob vstopanju v velikonočni čas 2020 se mi za celjsko škofijo zarisujejo tri 
praznine v mislih: 

prazen Jezusov grob, izpraznjen škofijski sedež in prazen seznam 
bogoslovcev. 

Ob praznem grobu so se najprej znašle žene, za njimi pa sta se med prvimi 
zvrstila še dva učenca. Z njihovim odkrivanjem vere v vstalega Odrešenika 
videvam tudi našo pot in poslanstvo, da ponesemo to veselo novico v naš 
čas in prostor. Naj zveni kot velikonočno voščilo. 

Izpraznjen škofijski sedež, ko se časovni ustroj nagiba že čez polovico 
drugega leta, se s praznino Jezusovega groba ne more nič primerjati. Zaradi 
dolgo izpraznjenega sedeža doživljam predvsem škodo na račun 
povezovanja med duhovniki in drugimi pastoralnimi delavci, ki čutimo, kako 
močno nam je potreben skupen pogled v daljavo, ki ga prvi pastir krajevne 
Cerkve oblikuje v hoji za Gospodom. Prepričan sem, da ima iskrena molitev 
v Božji previdnosti svoje mesto. 

Tretja praznina je seznam v vrsti stopajočih delavcev v Gospodov vinograd, 
ki pa še poglobi prejšnjo praznino izpraznjenega škofijskega sedeža. Ta 
zastavlja vprašanja, na katera ni enoznačnega odgovora. Ob zavedanju te 
slednje praznine se podajam na pot proti Emavsu, z izkustvom pogleda dveh, 
ki sta ga spoznala po lomljenju kruha. Z vami, bratje duhovniki, redovniki in 
sestre redovnice, želim doživeti Jezusov pristop in slišati tisti znani glas: »Ne 
bojte se!« 

V Njegovi družbi začutim, da sta slednji dve praznini tako relativni in 
spreminjajoči se. Prazen Jezusov grob pa v svoji dvatisočletni zgodovini 
naravnava naše korake na temeljno odločitev zveste hoje za Gospodom v 
medsebojni povezanosti in zaupanju. 

Rok Metličar škofijski upravitelj 

Cvetna nedelja, 5. april 2020 
Letošnje praznovanje velikonočnih praznikov bo 
potekalo zelo drugače, kot smo navajeni. Škofje 
predlagajo, da na cvetno nedeljo sami blagoslovite 
butare oz. ostalo zelenje.  
Priložena so navodila naših škofov za praznovanje 
velikonočnih praznikov. 
 
Ob nedeljah ste vabljeni k sveti maši, ki jo prenaša TV 
SLO 2 ob 10. uri in k ogledu tedenskega nagovora 
nadškofa Zoreta (na TV SLO 1, predvidoma ob 11.30). 
 

 

Želim vam blagoslovljeno nedeljo. Pazite na svoje zdravje in na zdravje vaših 
domačih. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 29. marec 

5. postna, tiha nedelja 

Bertold, redovni ustanovitelj 

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

PONEDELJEK, 30. marec 
Janez Klimak, opat 

   - † Alojz Potočnik (obl.) 
   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (26) 

TOREK, 31. marec 
Gvido, opat 

   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (27) 

SREDA, 1. april 
Tomaž Toletinski, misijonar, m. 

   - za s. Grazyno, v zahvalo 
   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (28) 

ČETRTEK, 2. april 
Frančišek Paolski, puščavnik 

   - † Franc Smole in v čast sv. Florijanu 
   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (29) 

PETEK, 3. april 
+ Rihard, škof 

   - † Uroš Čanžek (30. dan) 
   - za ozdravitev družinskega debla  
     ter duševno zdravje (30) 

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

   - po namenu 

NEDELJA, 5. april 
Cvetna nedelja 

Vincencij Ferrer, duhovnik 

   - †† Lidija Hriberšek (obl.) in Rozalija Tratnik  
   - v čast Sv. Duhu 
   - za žive in †† župljane in dobrotnike 

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


