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Št. 12       3. POST. NEDELJA        19. marec, 2017 
 
1. berilo: Žejno ljudstvo v puščavi prosi vode..  
Odpev: NE ZAKRKNITE DANES SVOJIH SRC. 
2. berilo: Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu. 
Slava in hvala, tebi, Kristus. Gospod, ti si resnično odrešenik sveta; daj 
nam žive vode, da ne bomo žejni. Slava in hvala, tebi, Kristus. 
Evangelij: Izvir vode, ki teče v večno življenje. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

This is one of several stories about Israelites complaining to Moses, in the 
case about being thirsty. God instructs Moses how to provide water for them. 
The love of God has been poured into our hearts by the Holy Spirit, giving us 

faith and hope. 
The encounter of Jesus with the Samaritan woman at the well, where he 

reveals his true identity to her and offers her living water. 
 
                                      
 

SVETE MAŠE 

 
Sobota,   6pm: + Jožef Smodiš; n. A. Smodiš  
Nedelja, 8:30: ++ Jožef Rozalija Časar; n. druž. J. Časar 
19, 3.    10:00: + Jože Frank; n. V. Frank :   
Poned., 6pm: ++ Jožef, Joseph Zver; n. M. Zver   
Torek, 6pm: + Štefan Zadravec, obl.; n. M. Zadravec   
Sreda,  ++ starši; n. S.O. 
Četrtek, 6pm: + Regina Hozjan; n. T. Zadravec (Oak)  
Petek, 6pm: + Gizela Čurič; n. druž. M. Kovačič  
Sobota, 8: + Vera Kranjec; n. A. M. Žižek (To) 
              6pm: + Jožef Godina; n. M. Godina 
Nedelja, 8:30: ++ iz druž. Čeh; n. druž. Meglič 
26, 3.    10:00: + Jožef Špilak; n. A. Špilak 
 
                                      
 

Sv. Jožef: – Sveto pismo nam pove, da je bil pravičen mož. Zradi svoje 
zvestobe, vere in zaupanja je postal sv. Jožef ideal, zgled moža, očeta in 
gospodarja. Prav zaradi vere, spoštovanja in ljuebzni do Boga, je razumel 
sporčila, ki jih je prejel od Boga. Tako je rešil življenju Jezusu, Marijo velikega 
trpljenja. Jožef je tudi zgled očeta. Jezusa ni kregal, ko stag a z Marijo iskala, 
ko je ostal v templju. Sprejela sta Jezusov odgovor, da “mora biti v tem, kar je 
njegovega Očeta”. Tempelj je v Svetem pismu označen kot prebivališče Boga, 



2 

 

torej kraj njegovega Očeta. Jezus nas nedeljo za nedeljo vabi v naš templej, v 
našo cerkev k daritvi svete maše.  

 
Nedelja, 19.  marec: – Današnji evangelij nam predstavi srečanje med 

Jezusom in ženo, Samarijanko pri vodnjaku. Žena je prišla sama. Presenečena 
in začudena je bila, da jo je nagovoril moški in to Jud. Njeno presenečenje se 
je stopnjevalo. Jezus jo je prosil, naj mu da piti vode. V nadaljnem pogovoru ji 
je Jezus kot v ogledalu pokazal njeno življenje: poročena, ločena, poročena in 
to večkrat. 

Zakaj je Jezus sploh govoril z njo, grešno Samarijanko? Jezus je videl v 
njeno nesrečno srce, ki je iskalo pot, rešitev, pomoč. Jezus ji je ponudil z 
dobroto, ljubeznijo in usmiljenjem vodo, ki odžeja in ki vodi v večno življenje. 
Ta voda je milost sprave in spreobrnenja. 

V postmen času Jezus tudi nam ponuja to vodo, ponuja nam milost sprave 
in odpuščanja za preobrnenje. Cerkev nas vabi, naj cenimo in obhjamo 
zakrament svete spovedi. Milost tega zakramenta krepi našo vero in nam 
pomaga s pravo hvaležnostjo obhajati velikonočne praznike. 

 
25. marec – Gospodovo oznanjenje Mariji: – Praznik, ko se 

spominjamo dogodka, ki ga častimo, ko molimo Angel Gospodov. Gospodovo 
oznanjenje nam pove, da je Bog zvest svoji obljubi. Po padcu prvega človeka je 
Bog obljubil odrešenika. In ko je nastopila polnost časov, je Bog poslal angela 
k device Mariji in ji sporočil, da je izbrana kot mati Božjega Sina, Odrešenika. 

Marija je polna vere in zaupanja v Boga odgovorila na Božjo ponudbo in 
izbranost in rekla: “Zgodi se mi po tvoji besedi.” Z Marijinim odgovorom je 
prišlo odrešenje na svet. Gospodovo oznanjenje je praznik materinstva. 

 
ZAHVALA: –  Druž. Martin Horvat darovala $50.00 v spomin na rajnega  

Ignaca Horvat; umrl je v 97 letu starosti.  
V spomin na rajnega Martina Kolenko sta S. R. Šemen darovala $100.00 za 

našo cerkev. Bog pobrni za spomin in dar! 
 
“Jezus zahteva od mene le, da se naslonim nanj, da le njemu popolnoma 

zaupam; da se mu brez pridržkov izročim. Potrebno je le, da se pri svojem 
izpopolnjevanju odrečem lastnim željam. Tudi kadar se počutim kakor ladja 
brez kompasa, se mu moram popolnoma izročiti… Popolna izročitev pomeni 
popolno darovanje nas samih Bogu.  Ker se je Bog daroval za nas in je 
pripravljen dati nič manj kot samega sebe. Ali se mu ne bomo odzvali? 
Dovoliti mu moramo, da osvoji naše duše, če ga hočemo imeti v sebi… 
Pustite, da vas Bog uporabi brez posvetovanja z vami. Pustite, da vas Bog 
ujame… Pustite se mu ujeti, potem pa mu pustite, da popolnoma razpolaga z 
vami…” Sv. Terezija iz Kalkute   
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