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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. 

Novi celjski škof je dr. Maksimilijan Matjaž 
Sveti oče Frančišek je 5. marca 2021 imenoval za 
celjskega škofa msgr. dr. Maksimilijana Matjaža, 
duhovnika mariborske nadškofije, ki je bil do sedaj 
profesor Svetega pisma na Teološki fakulteti Univerze v 
Ljubljani. 
Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž se je rodil 23. avgusta 1963 
v Črni na Koroškem. Po osnovni šoli v Mežici je obiskoval 
srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu. Opravil je tudi 
filozofsko-teološki študij na Teološki fakulteti v Ljubljani 
(1983-1988). V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1989 ter bil inkardiniran v 
nadškofijo metropolijo Maribor. Leta 1995 je končal biblični magistrski študij 
na Papeškem bibličnem inštitutu, leta 1998 pa doktoriral na Papeški univerzi 
Gregoriana pod mentorstvom prof. Klemensa Stocka s tezo Pomen motiva 
strahu v kristologiji Markovega evangelija . Leta 2000 se je izpopolnjeval na 
Frančiškanski biblični šoli v Jeruzalemu. 

Od leta 1989 do 1991 je bil kaplan v Zrečah. Od leta 1991 do 1995 je študiral 
Sveto pismo na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu ter dosegel magisterij iz 
bibličnih ved. Študij je nadaljeval na Papeški univerzi Gregoriani, kjer je 
doktoriral iz biblične teologije leta 1998. Leta 2000 je študiral svetopisemsko 
arheologijo na Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzalemu. Od leta 1998 je 
bil asistent na ljubljanski teološki fakulteti, od leta 2001 pa profesor-asistent na 
katedri za sveto pismo in judovstvo ter od leta 2011 izredni profesor za 
svetopisemske vede in judovstvo. Od leta 2013 je predstojnik Katedre za Sveto 
pismo in judovstvo na Teološki fakulteti UL.  
Od leta 2006 je bil član duhovniškega sveta nadškofije metropolije Maribor in 
od leta 2011 član kolegija svetovalcev. Bil je tudi duhovnik pomočnik v župniji 
Dravograd, v Zrečah, v pastoralni enoti Slovenj Gradec in v župniji Šentilj. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 7. marec 

3. postna nedelja 

Perpetua in Felicita, muč. 

  800  †† Fanika (obl.) in Rudi Šlander 

  930  † Frančiška Vrečer 
1100  † Hinko Zupanc 
180 0 Za žive in †† župljane in dobrotnike 

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

  800  † Elizabeta Velenšek 
1800 † Janez Podpečan (obl.) 

TOREK, 9. marec 
Frančiška Rimska, red. 

  800  † Franc Koren 
1800  †† Milka in Jože Kink 

SREDA, 10. marec 
40 mučencev iz Armenije 

  800  V dober namen 
1800  Za dar življenja Kristjana in Mitja 

ČETRTEK, 11. marec 
Benedikt, škof 

  800   V čast sv. Antonu  
1800 Za nerojene otroke 

PETEK, 12. marec 
+ Inocenc I., papež 

  800  Po namenu 
1800 † Slavko Zgoznik (8. dan) 

SOBOTA, 13. marec 
Kristina, mučenka 

  800  † Frančiška verdev 
1800  Po namenu 

NEDELJA, 14. marec 
4. postna nedelja – 

papeška nedelja 
Matilda, kraljica 

  800  †† Franc Dobrajc (obl.) 

  930  Za s. Marijo 
1100  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
180 0 † Marija Vrečko 
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