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21. marec 2021 – 12 

5. postna nedelja – tiha nedelja 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 12,20-33)  
Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na praznik prišli 
počastit Boga, tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k 
Filipu, ki je bil iz Betsájde v Galileji, in ga prosili: 
»Gospod, radi bi videli Jezusa.« Filip je šel in to 
povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k 
Jezusu in mu to povedala. Jezus jima je odgovóril: 
»Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. 
Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično 
zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. 
Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem 
svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za 
menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo 
počástil Oče. Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te 
ure? Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je 
prišel glas iz nebes: »Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal.« Množica, ki je 
stala zraven in to slišala, je govorila: »Zagrmelo je.« Drugi pa so govorili: »Angel 
mu je govóril.« Jezus je odgovóril in rekel: »Ta glas ni nastal zaradi mene, ampak 
zaradi vas. Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan, in ko 
bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.« To pa je rekel, da je označil, 
kakšne smrti bo umrl. 

Gospodovo oznanjenje in materinski dan, 25. marec 
Na praznik Gospodovega oznanjenja, praznujemo obisk nadangela Gabrijela pri 
Devici Mariji v Nazaretu. Mesto Nazaret je po znano po dogodku, o katerem 
poroča evangelist Luka in ki se ga spominjamo trikrat na dan zjutraj, opoldne in 
zvečer, ko se oglasijo zvonovi in molimo: »Angel Gospodov je oznanil Mariji ...« 
Skrivnost Gospodovega oznanjenja in učlovečenja se je dogodila v skromnem 
prostoru, ki je danes pod novo nazareško baziliko Oznanjenja. Tu je preprosta 
nazareška deklica Mirjam-Marija pristala na povabilo božjega poslanca 
nadangela Gabrijela, da postane mati učlovečenega božjega Sina. Tu je izrekla za 
zgodovino človeštva najpomembnejši 'da' in s tem se je začel uresničevati božji 
načrt odrešenja. 

Marija je s tem načrtom odrešenja tako 
tesno povezana, da je vsak Gospodov 
praznik tudi Marijin. Posebej velja to za 
današnji praznik. Stari cerkveni 
koledarji ga imenujejo »oznanjenje 
učlovečenja preblaženi Devici Mariji«, 
drugod najdemo ime 'začetek 
odrešenja' ali 'spočetje Kristusa'. 
Prvotno je bil 25. marec Gospodov 
praznik, že v 7. stoletju so v Španiji iz 
njega napravili praznik Marijinega 
deviškega božjega materinstva, najbrž 
spričo tega, ker je bila na koncilu v 
Efezu leta 431 slovesno razglašena 
verska resnica o Marijinem božjem 
materinstvu. Pokoncilska preureditev cerkvenega koledarja je spet poudarila, 
da je to Gospodov praznik.  
Zakaj je ta praznik nastavljen ravno na 25. marec? Razdalja devetih mesecev od 
Jezusovega spočetja do njegovega rojstva, ki se ga z lepim praznikom 
spominjamo 25. decembra, je gotovo hotena. Toda vprašanje je, kateri datum je 
izhodišče za drugega. Sodobni raziskovalci menijo, da je izhodišče bilo 
oznanjenje in ne božič. 25. marec, ki je pomladansko enakonočje, je v starih 
časih veljal za dan stvarjenja sveta in ravno zato tudi za dan Jezusovega spočetja, 
s katerim je bil položen temelj za novo stvarjenje. Postni čas pa je bil malo 
primeren za slovesnosti in po nekaterih pokrajinah so jih prepovedali. V Španiji 
so sredi 7. stoletja obhajali praznik Marijinega oznanjenja 18. decembra, osem 
dni pred Gospodovim rojstvom, drugod pa je ostal 25. marca. 
V ljudski pobožnosti se je ta praznik hitro uveljavil, predvsem z vsakdanjo 
trikratno molitvijo angelovega češčenja. Nekdaj je skoro vsak katoliški kristjan 
ob zvonjenju trikrat na dan dejansko za trenutek odložil svoje delo in zmolil tri 
zdravamarije s pristavkom, ki kratko označuje vsebino skrivnosti, ko se je druga 
božja oseba naselila v Marijinem deviškem telesu in s tem v naročju človeške 
zgodovine. Krščanska umetnost je rada upodabljala prizor angelovega 
oznanjenja Mariji. 
Po Marijinem materinstvu je posvečeno materinstvo vseh mater sveta, zato na 
današnji praznik obhajamo krščanski materinski dan. O vzvišenem poklicu 
matere govori tudi poslanica, ki so jo škofje naslovili na žene ob koncu drugega 
vatikanskega koncila: »Žene, vaša poklicanost je, da varujete domače ognjišče, 
da ljubite vire življenja, da imate srce za novi rod! Priče ste skrivnosti začetkov 
življenja. Roteče vas prosimo, da predvsem skrbite, da se ohrani človeški rod.« 



 

 

Iz sporočila papeža Frančiška za post 2021 
Ljubezen, živeta po Kristusovih stopinjah, v pozornosti in sočutju do vsakogar, je 
najlepši izraz naše vere in našega upanja.  
Ljubezen se veseli, ko vidi, da drugi raste. Zato tudi trpi, ko se drugi znajde v 
stiski: sam, bolan, brezdomec, zaničevan, v potrebi … Ljubezen je vzgib srca, 
zaradi katerega izstopimo iz sebe ustvari vez medsebojne podelitve in občestva. 
»Z družbeno ljubeznijo je mogoče zoreti za civilizacijo ljubezni, h kateri se lahko 
čutimo vsi poklicani. Ljubezen lahko s svojim univerzalnim dinamizmom 
vzpostavi nov svet, ki ni jalovo čustvo, temveč najboljši način za dosego 
učinkovitih poti razvoja za vse« (VB, 183). 
Ljubezen je dar, ki daje smisel našemu življenju in po katerem gledamo na 
tistega, ki je v pomanjkanju, kot na člana naše družine, na prijatelja, na brata. Če 
nekaj malega podelimo z ljubeznijo, tega ni nikoli konec, ampak se spremeni v 
zalogo življenja in sreče. To se je zgodilo z moko in oljem vdove iz Sarepte, ki je 
dala kolaček preroku Eliju; in s hlebi, ki jih je Jezus blagoslovil, razlomil in dal 
učencem, da so jih razdelili množici. Tako se zgodi z našo miloščino, pa naj bo 
majhna ali velika, ki je dana z veseljem in preprostostjo. 
Živeti post ljubezni pomeni poskrbeti za tistega, ki trpi, ki je zapuščen ali v stiski 
zaradi pandemije Covid-19. V razmerah velike negotovosti glede jutrišnjega 
dneva, ko se spominjamo besede, ki jo je Bog namenil svojemu Služabniku: 
»Nikar se ne boj, saj sem te odkupil« (Iz 43,1), s svojo ljubeznijo podarimo 
besedo zaupanja in dajmo drugemu čutiti, da ga Bog ljubi kot sina. 
»Samo s pogledom, zazrtim v obzorje, ki ga je spremenila ljubezen, lahko vidimo 
dostojanstvo drugega človeka. Zaradi takšnega pogleda, v katerem odseva 
priznanje in spoštovanje do revežev in njihovega neizmernega dostojanstva, 
spoštovanje njihovega življenjskega sloga in njihove kulture, so ubogi resnično 
integrirani v družbo« (VB, 187). 
Dragi bratje in sestre, vsaka etapa življenja je čas, da verujemo, upamo in 
ljubimo. Naj nam ta klic, da bi post živeli kot pot spreobrnjenja, molitve in 
podelitve naših dobrin, pomaga, da bomo v svojem skupnem in osebnem 
spominu ponovno ovrednotili vero, ki prihaja od živega Kristusa, upanje, ki ga 
oživlja piš Duha, in ljubezen, katere neizčrpni vir je usmiljeno Očetovo srce.  
Marija, Odrešenikova Mati, zvesta pod križem in v srcu Cerkve, naj nas podpira 
s svojo pozorno prisotnostjo, in blagoslov Vstalega naj nas spremlja na poti proti 
velikonočni svetlobi. 

16. radijski misijon na Radiu Ognjišče »Bili so skupaj« (prim. Jn 21) 
Misijon bo od 21. do 27. marca 2021. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih 
govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak, Tone 
Gnidovec, s. Marina Štremfelj, Gabriel Kavčič, s. Anja Kastelic, Ervin Mozetič in 

p. dr. Igor Salmič. V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovališe 
drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. Vsak dan bosta misijonska govora 
ob 10.15 in 17.00. 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 sobote sveta maša ob 
19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem 
bodo lahko sodelovali poslušalci. 
Prihodnjo nedeljo je cvetna nedelja.  Pri mašah bomo 
blagoslovi butare, oljčne vejice in drugo zelenje. Zaradi 
epidemioloških ukrepov ne bo slovesnega vhoda v cerkev. 

V tem tednu bo, ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov, verouk v živo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 21. marec 
5. postna nedelja  

- tiha nedelja 
Serapion, škof, mučenec 

  800  †† Terezija in Jože Belaj 

  930  † Bogomir Kunc 
1100  † Srečko Bobnič (obl.) 
180 0 Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 22. marec 
Lea, spokornica 

  800  v zahvalo Mariji 
1800 Za pokojne Lovračeve 

TOREK, 23. marec 
Alfonz Turibij, škof 

  800  †† starši 
1800  Po namenu 

SREDA, 24. marec 
Katarina Švedska, red. 

  800  Po namenu 
1800  V čast sv. Jožefu 

ČETRTEK, 25. marec 
Gospodovo oznanjenje 

  800  †† starši Škorjanc in sorodniki 
  800  Za s. Elo in s. Marijo 
1800 Za zdravje 

PETEK, 26. marec 
+ Evgenija, mučenka 

  800  †† sorodniki 
1800 Za zdravje 

SOBOTA, 27. marec 
Peregrin, redovnik 

  800  † Jožef Marodi  
1800  † Jože Dojer 

NEDELJA, 28. marec 

Cvetna nedelja 

Milada Praška, devica 

  800  †† Minklič 

  930  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  †† iz družine Ograjenšek 
1100  Tremerje: po namenu 
1800 † Albert Tratnik 

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


