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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?« (Judje namreč nočejo imeti stika s Samarijáni.) 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 (kar pomeni 

Maziljenec). 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.« 

Teden družine 2023 - Med praznikom sv. Jožefa (19. marca) in Gospodovim 
oznanjenjem (25. marca) v Katoliški cerkvi v Sloveniji tradicionalno obhajamo 
teden družine. Ker praznik sv. Jožefa letos obhajamo že v soboto, 18. marca.  
V soboto, 25. marca 2023 bomo praznovali  Materinski dan.  Za otroke bo ob 

16h  oratorijsko popoldne, kjer bomo za mamice pripravili presenečenje.  Molitve in 

zahvale za naše mame bomo vključili v mašno daritev ob 18h, po maši pa sledi kratek 

program. Prav prisrčno vabljeni.  

Srečan ŽPS bo v ponedeljek, 13. marca ob 19. uri. 

Dom sv. Jožef Celje vabi: dr. Sebastjan Kristovič, Škodljivi vplivi zaslonov in 
socialnih omrežij na razvoj otrok, v torek, 14. marca ob 19. uri in Jože Kužnik, 
Izidor Završnik – slovenski Maksimilijan Kolbe, v četrtek, 16. marca ob 19. uri. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 12. marec 

3. postna nedelja 
- papeška nedelja 

Inocenc I., papež 

  800  † Franc Dobrajc 

               Za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930   † Leopold Esih 
1800  Na čast bl. AMS za uspešno operacijo 
1100   Tremerje: V zahvalo za uslišano prošnjo  
                              na priprošnjo vernih duš v vicah 

PONEDELJEK, 13. marec 
Kristina, mučenka 

  800  † Ivan Rojc (obl.) 
1800 † Slava Čakš 
1800 Na čast bl. AMS za uspešno operacijo 

TOREK, 14. marec 
Matilda, kraljica 

  800  Za mlade Žerovcove 
1800 Na čast bl. AMS za uspešno operacijo 
1800 †† Dušan Haler in g. Planko 

SREDA, 15. marec 
Klemen M. Dvoržak, 

redovnik 

  800  Za ozdravitev družinskega debla 
1800 † Anica Gnus 
1800 Na čast bl. AMS za uspešno operacijo 

ČETRTEK, 16. marec 
Herbert, škof 

  800  Po namenu 
1800 †† iz družine Arenšek in Pleterski 
1800 Na čast bl. AMS za uspešno operacijo 

PETEK, 17. marec 
+ Patrik, škof, misijonar 

  800  Za ozdravitev notranjih ran 
1800 † Jože Ocvirk (8. dan) 
1800 Na čast bl. AMS za uspešno operacijo 

SOBOTA, 18. marec 
Jožef, Jezusov rednik 

  800  V čast Sv. Duhu za mir v svetu 
  930  Po namenu darovalca 
1800 †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
1800 Na čast bl. AMS za uspešno operacijo 

NEDELJA, 19. marec 

4. postna nedelja 

Sabina Biscossi, 
tretjerednica 

  800  †† Jože in Terezija Belaj 

   930   V čast Božjemu usmiljenju 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† Jože in Nada Magdalenc  
                                    ter vsi Bevc in Belej 
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