
 
Št. 11          5. POST. NEDELJA             18. marec, 2018 
 
1. berilo: V novi zavezi se Bog grehov ne spominja več.  
Odpev: ČISTO SRECE, O BOG, MI USTVARI. 
2. berilo: Jezus nas uči pokorščine in postane zečetnik večnega 
zveličanja. 
Slava in hvala, tebi, Kristus. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za 
menoj, govori Gospod, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. 
Slava in hvala, tebi, Kristus. 
Evangelij: Če seme umre, obrodi obilen sad. 

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

The Lord plants his new covenant deep within his people’s hearts. 
Christ becomes the source of eternal salvation through the 

obedience of his suffering. 
Jesus is glorified in his act of self-abandonment on our behalf. 

 
                                      
 

SVETE MAŠE 

 
Sobota,  6pm: + Regina Hozjan; n. druž. F. Horvat  
Nedelja, 8:30: + Jožef Smodiš; n. druž. A. Smodiš 
18. 3.    10:00: + Jože Frank; n. D. Frank   
Poned., 8am: + Bronco Balažic; n. druž. I. Glavač 
              6pm + Jožef, Rozalija  Časar; n. druž.  J. Časar  
Torek,  + Jožef Cer; n. E. Cer   
Sreda,  6pm: + Štefan Zadravec; n. M. Zadravec  
Četrtek ++ Rev.: Jože; Vinko; Franc; Janez 
Petek, 6pm: + Marija Logar; n. V Vučko  
Sobota, 8:30: + Mirko Godina; n. druž. Godina 
              6pm: ++ Štefan, Rozalija Zver; n. A. Špilak  
Nedelja, 8:30: ++ starši Kolenko, Zadravec; n. M. Zadravec 
25, 3.   10:00: ++ iz druž. R. Hozjan; n. A. Hozjan (Burl.)  
 



                                      
       

   SHARE LENT: – Danes , 18. marca, imamo tradicionalno posebno 
postno nabirko pod imenom ShareLent, za dobrodelno organizacijo  
Developmen and Peace. Pri tej nabirki darujete svojo postno odpoved v 
pomoč revnim in trpečim po svetu. Bodite velikodušni. Naj vašo 
dobroto občutijo tudi revni in  ubogi. - Pope Francis underlined on the 
occasion of the Jubilee of Mercy: “Mercy is the force that reawakens 
us to new life and instils in us the courage to look to the future with 
hope.” Thank you for helping us create a future filled with hope!… 

 
Nedelja, 18.  marec: – Jezus je s pomočjo prilik razodeval 

Očetovo voljo in svojo usmiljeno ljubezen do nas ljudi. Tako je na 
prošnjo tujcev, ki so ga želeli videti, odgovoril s priliko, s katero je 
napovedal svojo smrt in tudi pomen in sadove njegove smrti za nas 
ljudi. Pšenično zrno mora biti v zemlji, kjer po eni strain umre, da po 
drugi strain iz njega vzklije življenje in raste ter obrodi sad. 

S priliko je Jezus povedal, da bo umrl in bo pokopan. Toda vstal bo 
in njegovo vstajenje bo povzročalo rast novega življenja, ki ga 
napolnjuje milost, njegovo delovanje, da postane naše življenje 
pričevanje za njegovo usmiljeno ljubezn. 

Bližajo se dnevi Jezusovega trpljenja, smrti in pogreba, pa tudi dan 
njegovega slavnega vstajenja. Cerkev nas vabi naj se pripravimo na to 
obhajanje, da bo v nas zaživelo po milosti Božje življenje. 

 
Sv. Jožef, 19. marec: – Bog je sv. Jožefa izbral za ženina Devici 

Mariji, za krušnega očeta Jezusa in varuha svete družine.  Jožef je z 
vero in zaupanjem sprejel Božjo voljo in z trdmo odgovornsotjo 
izpolnjeval svoje poslanstvo. 

Cerkev je svetega Jožefa izbrala za svojega zavetnika . da jo varuje 
nevarnosti in nadlog, kot je varoval sveto družino. Izbrala ga je tudi kot 
zgled delavcev, kajti s svojim delom je skrbel za sveto družino. Izbran je 
tudi kot priprošnjik za srečno zadnjo uro. Predstavljamo si lahko, da 
sta bila ob njegovi smrti navzoča Jezus in Marija. Tako želi Cerkev, ko 
nam daje sv. Jožefa za priprošnjika za srečno zadnjo uro, da bi tudi mi 



bili ob smrti in po smrti v družbi Jezusa, Marije in Jožefa in bili deležni 
sreče večnega življenja. 

 
Cvetna nedelja: – Prihodnja nedelja je cvetna. Med mašo je 

blagoslov butaric in zelenja v spomin na Jezusov slovesni vhod v 
Jeruzalem. S cvetno nedeljo pa vstopamo v veliki teden, ko obhajamo 
velika dela, ki jih je Jezus storil za nas in za naše odrešenje. 

 
Dar za našo cerkev: po $200.00: Marija Glavač; druž. M. 

Ferenčak; druž. J. Glavač $100.00. Bog povrni za vaš dar. 
 
ZAHVALA MISIJONARJU:  – Dragi misijonar g. Rok Gajšek 

CM, iskrena hvala za vaš prihod in delo, ki ste ga opravili. Naj vas 
dobro Bog sprelja s svojim blagoslovom ter ohranja zdravega in 
trdnega, da boste mogli še mnogim pomagati na poti življenja vere! 
 


