
1 

 

Št. 12                5. POST. NEDELJA                 21. marec, 2021 
 

1. berilo: V novi zavezi se Bog grehov ne spominja več.  
Odpev: ČISTO SRCE, O BOG, MI USTVARI. 
2. berilo: Jezus se uči pokorščine in postane začetnik večnega zveličanja. 
Slava in hvala, tebi, Kristus. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in 
kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Slava in hvala, tebi, Kristus. 
Evangelij: Če seme umre, obrodi obilen sad. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

The prophet Jeremiah reminds us of the Lord’s “new covenant” with his people.  
Christ submits humbly to suffering and, having been made perfect, becomes 

the source of our salvation.  
Jesus prays to God his Father that his “hour” will be for the glory of God.  

 

                                            
 

SVETE MAŠE 
  
Sobota, 5pm: + Jožef Godina; n. druž. M. Godina (L)   
Nedelja, 9am: ++ iz druž. Hozjan; n. druž. F. Rogan   
Poned., + Angela Gabor; n. E. Kramberger    
Torek, + Marija Kogoj; n. Z. Madon   
Sreda,  ++ Ivan, Marija Hozjan; n. M. Balaško  
Četrtek, + Štefan Balaško; n. M. Balaško 
Petek, + Ivan Terenta, obl.; n. druž. Donnelly  
Sobota, 9am: + Anica Martinek; n. druž. F. Kovač    
              5pm: ++ Jožef, Ema Slosel; n. druž. M. Zevnik  
Nedelja, 9am: + Štefan Zadravec; n. M. Zadravec  
28. 3.     
                                           

 

Papež Frančišek o sv. Jožefu – Kot Davidov potomec in kot ženina Marije 
iz Nazareta, je sv. Jožef središče, ki združuje (povezuje) Staro in Novo zavezo. 

Molitev: Pozdravljen, sveti Jožef, ti, ki te je osrečila Božja milost. Gospod je počival v tvojem naročju in 
odraščal pred tvojimi očmi. Blagoslovljen si med vsemi možmi in Jezus, Božji otrok tvoje deviške Žene, je 
blagoslovljen. Sveti Jožef, podarjen kot oče Božjemu Sinu, moli za nas v naših skrbeh glede družine, zdravja 
in dela, vse do naših zadnjih dni in stoj nam ob strani ob naši smrtni uri. Amen.  

  

25. marec: Gospodovo oznanjenje Mariji : – Ko se je 
dopolnil čas »je Bog poslal angela Gabriela… v Nazaret, k 
devici…« Devica je bila zaročena z Jožefom, ki je bil Davidov 
potomec. Angel je rekel Mariji: »Ne boj se, Marija, kajti našla 
si milost pri Bogu. Glej, spočela bođ in rodila sina, ki mu daj 
ime Jezsu. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega.« 
Marija, čeprav ni razumela, je v veri in zaupanju v Boga angelu 
odgovorila: »Glej, dekla dekla sem Gospodova, zgodi se mi po 
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tvoji besedi!« Marija je z vero in zaupanjem sprejela Božjo ponudbo in tako se je 
začelo novo obdobje Božjega delovanja v svetu. Razodelo se je Božje usmiljenje, 
Božja ljubezen, ki se uresničuje po milosti zakramentov v naših srcih. 

25. marec je pravi dan materinstva in družinski praznik. Sveta nazareška 
družina: Jožef, Marija in Jezus – zgled in priprošnja družinskega življenja, 
medsebojne ljubezni, zvestobe in vere. 

 
Nedelja, 21. marec: – Jezus primerja svoje življenje 

pšeničnemu zrnu, ki se poseje. V zemlji kot da umre, a iz 
navidez mrtvega zrna vzklije novo življenje, ki raste in 
obrodi sad, prinese veselje in vir življenja. 

Jezus je napovedal svoje trpljenje in smrt. Po Božji 
volji se s smrtjo ni končalo in miniloJezusovo življenje, 
ampak se je šele začelo pravo in polno življenje, življenje 
polno vere, ljubezni in usmiljenja. To življenje bo vir 
življenja, ki smo ga prejeli kot Božji dar pri svetem krstu. 
– Če bomo živeli po veri v Jezusa, bo naša smrt prehod v 
novo in poveličano življenje.  

Jesus introduces solemnly the image of the wheat grain. The grain must die as a prior condition 
for bearing fruit. Without death there is no new life. The harvest is linked to the giving of life: unless 
a wheat grain dies, it remains only a single grain; but if it dies it yields a rich harvest. The death of 
one gives life to many... By meditating on this passage we can unite ourselves more closely with 
Jesus, getting to know the sentiments of his heart and contemplating the reasons which led him to 
accept death for our sake. 
 

Cvetna nedelja – nedelja Gospodovega trpljenja: – Prihodnjo nedeljo 
in že v soboto zvečer bo blagoslov palmovih vejic v spomin na Jezuspov slovesen 
vhod v Jeruzalem. Mi na cvetno nedeljo vstopamo v veliki teden. 

►►►Od 26. marca bo spet lahko pri maši do 25 udeležencev. Obvezno je nošenje maske 
v cerkvi in razkužitev rok ob prihodu v cerkev. Držimo se navodil – Prosimo, da se 
predhodno prijavite za udeležbo pri bogoslužju za cvetno nedeljo, veliki črtetk, 
veliki petek, veliko soboto pri vigiliji (tudi za blagoslov jedil ob 3pm in po vigiliji) 
ter na veliko noč (dve maši)! 

 
GODOVI: Ponedeljek: Lea, spokornica; torek: Turibij, škof; sreda: Dionizij, 

mučenec; četrtek; Gospodovo oznanjenje Mariji, petek: Evgenija, mučenka; 
sobota: Rupert, škof.    

 


