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MAREC – SUŠEC,          APRIL – MALI TRAVEN 

ZARADI EPIDEMIJE- SO                                      
MAŠE BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV 

29.V.POST.NED= JONA M. 7.- za farane, za večni. 
pokoj otrok umrlih pred rojstvom,                          

10.- Ivan,Terezija Bevc,     Karl Brglez,         

30. PON= AMADEJ     -  po n.Brezmadežne    

31.TOR= GVIDO      11.- Alojzija Špur pogreb     

1.SRE= LJUBA  .-za božje varstvo 

2.ČET= FRANČIŠEK P.            ..-po namenu            
3.PET= RIHARD-  18.-mol.ura, za duhovnike   

4.SOB= IZIDOR SEVILJSKI.  18.-Alojzija Špur 8.dan 

5. CVETNA NED= VINCENCIJ      7- za župljane, 
Anton, Ivanka,Antonija Kozlevčar,                  10.-  
Frančiška Erker, Mirko Dovnik, Kristina Sagadin 

 

»Jaz sem vstajenje in življenje: 

kdor vame veruje, bo živel, tudi 

če umre; in vsakdo, ki živi in 

vame veruje, vekomaj ne bo 

umrl. Veruješ v to?« (prim. Jn 11, 25–26) 
 

Kaj res verujem  

JEZUSOVIM BESEDAM? 
 

 

Jezus je rekel:  

»Odstranite kamen!« Marta, 
sestra umrlega, mu je dejala:  

»Gospod, že ima zadah,  
saj je četrti dan mrtev.«  

Jezus ji je rekel:  

»Ti mar nisem rekel,  

da boš videla Božje veličastvo, če 
boš verovala?«  

Odstranili so torej kamen;  
Jezus pa je vzdignil oči in rekel:  

»Oče, 
zahvaljujem se ti,  

ker si me uslišal. 

Vedel sem,  
da me vsělej 

uslišiš, toda 

zaradi množice, 
ki stoji okrog mene, sem 

rekel, da bi verovali,  

da si me ti poslal.« 
In ko je to izrekel,  

je zaklical z močnim glasom:  

»Lazar, pridi ven!«  

In umrli je prišel ven.  
Noge in roke je imel  
povezane s povôji in  

njegov obraz je bil ovit s prtom.  
Jezus jim je rekel:  

»Razvežite ga  
in pustíte, naj gre!« 

(Jn 11,39–44) 

 

Jn 9,1–41 

KORAKI V SMRT ALI V ŽIVLJENJE? 

 

Za nas kristjane smrt, potem ko jo je 
pretrpel Jezus, ni več konec poti, slepa 
ulica, iz katere ni izhoda, ampak je začetek 
novega načina bivanja. 
 Vera v posmrtno življenje je domača vsem 
naravnim religijam. 

 Ta vera izhaja iz zdravega sklepanja: na 
tem svetu ni pravičnosti, v svojem srcu pa 

nosim zakon: 
 »Delaj dobro, ogibaj se slabega!«, ki ga 

nisem vanj zapisal sam. Tisti, ki je to 

položil v moje srce, bo v drugem življenju 
zagotovo povrnil vsakomur po njegovih 

delih, sicer bi bil zakon nesmiseln. 
Misel na telesno smrt nam pogosto dela 

sive lase, navadno pa se prav malo 
menimo za drugo smrt, ki je v Božjih 
očeh, pa tudi v očeh zdravo mislečega 
človeka hujša – to je duhovna smrt.  

Tej smrti bi lahko rekli tudi sebičnost, 
materializem. Božja beseda današnje 

nedelje je uglašena na temo: življenje iz 
Božjega Duha. 

Prerok Ezekijel govori o tem, kako lahko 
Bog tudi mrtve iz grobov povede v 

obljubljeno deželo, potem ko je vanje dihnil 
svojega Duha. Besede, ki nam jih namenja 

apostol Pavel, so že bolj razumljive. Kdor 
živi po mesu, pravi Pavel, Bogu ne more biti 

všeč. Živeti po mesu pomeni živeti po 
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nagonih, kakor živijo živali. Vsi pa smo že 
ob spočetju, v prvem hipu življenja, prejeli 

Božjega Duha, lastnost, ki nas dela 
podobne svojemu Stvarniku. Pri krstu in 

potem pri drugih zakramentih smo bili 
napolnjeni s Kristusovim Duhom: duhom 

služenja, duhom ljubezni do Boga in 
soljudi. Če živimo skladno s tem Duhom, 

smo resnično živi, živimo v polnosti, sicer 
pa le životarimo. Bolj ko se trudimo živeti 

po Kristusovem Duhu, bolj postajamo 
človeški.  

Trditev, da krščanstvo človeka 
ponižuje, je povsem brez podlage. 

Človeka lahko ponižuje le 
»krščanstvo« po lastnem okusu, ki ni 

ne Kristusovo ne evangeljsko. 

Bog hoče, da mu služimo tako, da čim 
bolj izpopolnimo svojo osebnost, zato je 
vsakega od nas ustvaril edinstvenega in 
neponovljivega.  

In vsak od nas je odgovoren za sleherni 
korak. Če je pravilen, ga vodi v življenje, 
sicer pa v smrt. Po: Beseda da Besedo 

 
 
 

Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi, Gospod, 

usliši moje klice. (Ps 130,1) 
 

Iz globočine. 

Otroci, ki jih umorijo, še preden pridejo na 

svet; ki jih takoj po rojstvu vržejo v 

smetnjake; s katerimi kruto ravnajo, jih 

spolno zlorabljajo; zapuščeni otroci. 

Iz globočine.  

Dečki in deklice, ki jih prodajajo za 

presajanje organov in za prostitucijo; ki jih 

prisilijo, da beračijo in delajo kot sužnji; ki 

ostanejo brez otroštva in brez izobrazbe. 

Iz globočine. 

Mladi, ki so jetniki puhlosti, 
nizkotnosti, nasilnosti; ki jih duši 

življenje brez smisla; ki jih je 

izpraznila spolnost brez ljubezni. 
Iz globočine. 

Ljudje na robu družbe, prizadeti, zasvojeni, 

neozdravljivo bolni in tisti, ki ugasnejo v 

nezavesti med cevkami in aparati.  

Iz globočine. 

Ženske in moški, ki ne poznajo ljubezni; 

zakonske žene in možje, ki ostanejo sami in 

ponižani; starši, ki so izgubili otroke; 

družine, ki prenašajo breme revščine, 

osamljenosti, bolezni.  

Iz globočine.  

Ostareli, ki so ostali brez ljubezni 

in so jih zapustili tudi tisti, za 

katere so žrtvovali svoje življenje. 

Gospod Bog, klical bom k tebi 

vsak dan, za tvoje sinove in hčere, 

ki so v globočinah in morda 

nimajo več glasu, da bi te prosili. 

Poslušaj moj glas! 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor 

vame veruje, bo živel, tudi če umre; in 

vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj 

ne bo umrl. Veruješ v to?« (prim. Jn 11, 

25–26) 

 

Tako je nekoč Jezus vprašal Marto. Danes 

pa sprašuje vse nas. Ta postni čas je 

priložnost, da razjasnimo vse »meglice«, ki 

se pojavljajo v našem življenju. 

Izprašajmo si vest in zastavimo pravo pot, 

da bo ta pot vere v Kristusa in njegov 

nauk. Edino ta nas preko smrti vodi v 

resnično Življenje. A.K. 

 

25. marec 

DIZMA 

 

Od oseb, ki jih poznamo iz Svetega pisma, spadata 

med tiste, ki so v krščanski umetnosti najpogosteje 

upodobljeni, razbojnika, ki sta visela na križu na 

Kalvariji ob Jezusu – eden na njegovi levici in eden na 

njegovi desnici. Omenjajo ju vsi štirje evangelisti. 

Najbolj izčrpno o njiju piše Luka; on pove, da sta bila 

moža, križana skupaj z Jezusom, »hudodelca«, kar je v 

tistem času pomenijo upornika proti rimski oblasti, kar 

so Rimljani kaznovali s križanjem. Eden od njiju je 

drugega grajal, priznal je, da ju je zadela pravična 

kazen za hudodelstva, medtem ko Jezus trpi in umira 

po nedolžnem. Prosi ga, naj se ga spomni, ko pride v 

svoje kraljestvo. Razlagalci Svetega pisma sklepajo, da 

se je spreobrnil, ko je opazoval Jezusovo brezmejno 

krotkost in poslušal njegove besede. V svetniški 

koledar Katoliške cerkve je vpisan kot »dobri 

razbojnik« ali »desni razbojnik«, ker ga na 

upodobitvah Kalvarije vedno postavljajo na desno 

stran ob Kristusu. Med kristjani je znan kot Dizma.  
 

 

Križ je znamenje ljubezni, križ je jamstvo odpuščanja. 
Ljubezen, ki je ne napaja, ne hrani križ, ni prava 

ljubezen, temveč le kratkotrajno čustvo. 
(sv. Pij iz Pietrelcine) 

 


 

Vsi ljudje smo enaki med seboj,  
ker imamo vsi eno in isto  

najvišjo dolžnost:  



truditi se, da bi naredili iz sebe  
dobrega človeka.  

Ta smoter je za vse obvezen  
in vsem dosegljiv. 

(Janez Janžekovič) 

 



 

Kdor je bogat, naj dela tako,  
da bo njegovo bogastvo  

služilo skupnemu dobremu.  
Obilje dobrin,  

uporabljenih na sebičen način,  
je žalostno, odvzema upanje in  

je izbor vseh oblik pokvarjenosti. 
(papež Frančišek) 

 


 

Lepšega nauka o Bogu,  
kot je v evangeliju,  

ne bomo našli nikjer.  
Tu se nam odkriva Bog ljubezni,  

Bog usmiljenja, Bog,  
ki je sama svetost  

in zahteva svetost od nas. 
(Albin Škrinjar) 

 



 

Če se otrok od malega  
v domači hiši vzgaja in podučuje  

v Božjih zapovedih,  
je v globini njegove duše  

položen zaklad svete vere;  
ta neprecenljivi zaklad mu je  
zagotovljen za vse življenje.  

(Janez F. Gnidovec) 

 

 
 

Pravi prijatelji so včasih neprijetni. 
(Louis Pasteur) 

 

Jezus, 

žal mi je,  

da sem že spet odpovedal. 

Včasih je bila skušnjava prevelika, 

jaz sam prešibek 

ali pa sem ti premalo zaupal. 

Zahvaljujem se ti, da mi želiš  

znova in znova odpuščati, 

in ti obljubljam, da bom, 

po spovedi okrepljen, 

sprejel boj za novo življenje, 

za življenje po tvoji volji. 
 

Prosim te: okrepi me za vse boje, 

ki bodo še prišli, in daj mi zavedanja, 

da imam tebe kot sobojevnika na svoji strani. 

Srečen sem, da računaš name in da imaš še veliko 

načrtov z menoj. 

Ne dopusti, moj Bog,  

da bi mi razočaranja, ki ti jih povzročam, odvzela 

pogum. 

Amen 
Youcat – Molitvenik za mlade, Rudolf Gehrig 

 

Ne zapade sneg, da zaduši svet, temveč da vsaka 

živalca pokaže svojo sled. 

Po njih delih jih boste spoznali. 

Ne rodi trnje grozdje. 
S kakšno mero merite, s tako se vam bo 

odmerilo. 

Čez deset let dobil nazaj  podarjeno kanto 

bencina. 

Vse se vrača, vse se plača! 

DOPOLNI 

 
 

*  *  * 

Kdaj smo se dolžni izpovedati svojih težkih 

grehov? Kako pogosto naj se spovedujemo? 

 

Ko dosežemo starost razločevanja, smo se 

dolžni spovedovati težkih grehov. Cerkev 

vernikom nujno priporoča, da to storijo 

vsaj enkrat letno. Na vsak način se 

moramo spovedati pred prejemom 

svetega obhajila, če smo storili težek greh.  

(KKC 1457) 

S 'starostjo razločevanja' misli Cerkev 

starost, ko smo prišli do uporabe razuma in 

smo se naučili razločevati med dobrim in 

zlim. 
 

 


