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    MAREC - SUŠEC

AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,  bom molil v
župnišču  ti pa, KARKOLI MOLIŠ ALI DELAŠ, SAM

ALI S SVOJIMI  čez dan, pridruži v duhu skupni
molitvi OB 20.45!   KO skupaj DARUJEMO

MOLITVE IN DELO DNEVA NEBEŠKEMU
OČETU!          Ob 21.blagoslov

7.3.post.NED=  PERPETUA IN FELICITA 7.- za farane,
za večni pokoj pred rojstvom umrlih otrok, starši

Kramberger-Jerič 
10.-Vikica Sagadin obl., Franc Majer,  Kristina.Pavel
Sagadin, Jožica Sagadin 8.d,    Vinko Kavčlč, Franc

Brence, Slavko Uršič, Viktorija Uršič,

 8.PON=JANEZ OD BOGA 8.- po n. Brezmadežne    

9.TOR= FRANČIŠKA RIMSKA 19 .-Zdenka,Ana.Jože
Leskovar, Janez,Justina,Stanko,Marija Urlep  

10.SRE = 40 MUČENCEV          8.- za božji blagoslov(S)                                                                                                                                     
11.ČET=SOFRONIJ   17.-Marija Šetar 8.dan   

12.PET= JUSTINA , GREGORJEVO 17.-pok.Bezget,
Gajšek,Mohorko,  molimo za duhovniške poklice      
13.SOB=FKRISTINA 8.- v zahvalo Mariji po nam.

14..4.post.NED= papeška MATILDA 7.- za farane,

10.-Aantur Frančiška,Štefan,starši Amalija,Franc
Vantur, Anton Marguč, starši

Bezget,Gajšek,Mohorko,Jožica Sagadin, Jože
Martina, Helena Lončarič, Franc Pliberšek,

Franc,Ljudmila Črešnjar obl.    

Jezus očisti tempelj
JANEZ 2 13 Bližala se je judovska

pasha in Jezus je šel v Jeruzalem.  
 V templju je našel prodajalce volov,
ovc in golobov ter menjalce denarja,

ki so sedeli tam.  
   In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal

iz templja z ovcami in voli vred.
Menjalcem je raztresel denar in

prevrnil mize,
 prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč

vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte
tržnice!«  

 Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano:
Gorečnost za tvojo hišo me použiva.  

  Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje nam
pokažeš, ker takó delaš?«  

 Jezus jim je odgovoril in rekel: »Podrite ta
tempelj in v treh dneh ga bom postavil 

(19.20) postavil db. dvignil, obudil; glag., ki v NZ izraža
tudi obujanje mrtvih.

(19) ta tempelj: Herodov tempelj so začeli graditi l. 20/19
pr. Kr. (prim. Jožef Flavij, JS 15.380) na pobudo Heroda

Vélikega. Evangelist postavlja Jezusovo dejavnost v
l. 27/28, torej v čas, ko je bil tempelj v glavnem zgrajen,

dokončali pa so ga šele l. 63.
  Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so
zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh

dneh?« 
  On pa je govoril o templju svojega telesa.  
templju svojega telesa: Jezusovo vstalo in
poveličano telo je kot Telo-Cerkev in kot

evharistično telo novi tempelj, novi mistični kraj
Božje navzočnosti.

  Ko je bil obujen od mrtvih, so se njegovi učenci
spomnili, da je govoril o tem, in verovali so

Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus.  

KORINČANOM 1,22-25

Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas
je zaradi velike ljubezni, s katero nas je

vzljubil,
čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi,
skupaj s Kristusom oživil - po milosti ste

bili namreč rešeni - 

  in z njim nas je obudil in nas
posadil v nebesa v Kristusu

Jezusu,  da bi v prihajajočih vekih
pokazal v svoji dobrosrčnosti do
nas v Kristusu Jezusu čezmerno

bogastvo svoje milosti.    
 Z milostjo ste namreč odrešeni po
veri, vendar to ni iz vas, ampak je

Božji dar. 
to ni iz vas: suverenost Božje milosti, ki jo

po pravici poudarja protestantska
eksegeza, ne pomeni zanikanja naše

svobode in odgovornosti: »Apostol ne pravi,
da je vera Božji dar, ampak da je Božji dar

odrešenje po veri« (Teofilakt). Seveda
obenem velja, da nas tudi svobodna »vera
sama po sebi ne bi mogla rešiti, če ne bi
Bog hotel, da je vera pot do odrešenja.

Tako je Božji dar oboje: to, da smo dobili
vero, in to, da smo rešeni po veri.«

(Ojkumenij)
9 Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo

hvalil. 
10 Njegova stvaritev smo,

ustvarjeni v Kristusu Jezusu za
dobra dela; zanje nas je Bog

vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.  
 

 Jn 2,13-25
KAKOR PROMETNI ZNAKI NA NAŠI POTI

Sodobni človek je še bolj kot ljudje v
prejšnjih časih nagnjen k temu, da mu
vse v življenju teče brez napora. Toda
bolje kot se mu godi, manj je miren in
srečen. Življenja ne gradi na pravem
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temelju. Hoče si graditi srečo brez
Boga, hoditi hoče po široki cesti, ki po

Jezusovih besedah in izkušnjah
zgodovine vodi v pogubo.

Če prebiramo Staro zavezo, vidimo: če so bili
Judje zvesti sinajski zavezi, če so se držali

Božjih zapovedi, je bilo življenje naroda
srečno, Bog je bil z njimi, kot jim je bil

obljubil. Če pa so se od zapovedi odvrnili, se
je tudi Bog obrnil proč.

Ta zgodba se ponavlja skozi vso zgodovino,
toda žal se ljudje od zgodovine tako malo

naučimo. 
Sinajske zapovedi so kakor prometni
znaki, ki opozarjajo na nevarnosti ob

poti življenja. 
Seveda so to omejitve, toda koristne in

rešilne. Vsebina teh zapovedi je zapisana
v podzavest vsakega človek, če Boga

pozna ali ne. Deset zapovedi, to
priznavajo tudi brezverni, je temelj vsake

zdrave človeške morale, ki ureja
medsebojne odnose na različnih ravneh.

Ob življenjski poti Kristusovih učencev pa je
poleg dveh tabel Božjih zapovedi še drug, zelo

zgovoren in pomemben »prometni
znak«. To je Kristusov križ, znamenje

naše vere, naše povezanosti z Jezusom
od krsta dalje, znamenje našega

odrešenja. V vsakdanji govorici pomeni »križ«
nekaj težkega, napornega, preizkušnjo. Po

nauku evangelija pomeni umiranje, darovanje
samega sebe do konca po Jezusovem zgledu, ki

je na križu za nas prelili zadnjo kapljo krvi. Zato
je križ znamenje naše poti v srečno življenje –

srečno tukaj v vsakdanjih težavah, srečno v
poveličani večnosti. Križ s svojo obliko

kaže dve smeri: navpično – ljubiti Boga
– in vodoravno – ljubiti ljudi okoli sebe.
Povzema torej bistvo krščanstva. Naj nas vselej

spremlja pravi kažipot, da bomo stopali po poti
za Kristusom. Po: S. Čuk, Misli srca

1. marec
ALBIN

Rodil se je 469 v mestu Vannes (Bretanija) bogatim in
uglednim  staršem.  Bili  so  odlični  kristjani  in  so  tudi
njemu posredovali vero, ki je usmerjala njihovo življenje.
Albin  je  kmalu  zapustil  dom  in  odšel  v  samostansko
samoto,  kjer  se  je  vzgajala  tedanja  krščanska  elita.
Redovništvo v tedanjem času še ni imelo enotnih pravil,
zato  se  je  vsaka  samostanska  družba  razvijala  dokaj
samostojno  in  se  držala  pobud  preskušenih  asketskih
voditeljev. V samostanu, kjer je živel Albin, so se ravnali
po svetem Martinu iz Toursa. Kmalu je postal vodilna
osebnost  svoje  okolice  in  v  meniškem življenju  je  bil
vsem zgled. Leta 504 je bil izvoljen za opata v Tehilaku,
kjer je službo predstojnika opravljal petindvajset let. Leta
529  je  bil  izbran  za  škofa  v  mestu  Angers.  Nerad  je
zapustil samostan, a je sredi sveta kljub vsemu pokazalo
enako odločnost  in  junaštvo,  s  kakršnim je  svoj  voljo
podrejal ljubezni do Kristusa kot menih. Kot škof se je
posebej  zavzel  za  oznanjevanje  evangelija  versko
zanemarjenim množicam  staroselcev  in  mlademu rodu
Frankov, ki so se po nedavno sprejetem krstu šele uvajali
v  krščanske  navade.  Trudil  se  je,  da  olajša  bedo
siromakom in da odstrani polovičarstvo in zanikrnost v
verskem  življenju  tistih,  ki  so  bili  kristjani  zgolj  po
imenu, po dejanjih pa so ostali pogani. Preganjal je tudi
tedaj  aktualno  ženitev  med  najbližjimi  sorodniki.  Vse
ljudstvo mu je zelo zaupalo in se  rado zatekalo k njemu
po pomoč. Umrl je 1. marca 550, star 80 let.

Brez ljubezni vse poklekovanje 
in vse zvonjenje in vsi posti 

nič ne koristijo; 
če ne ljubiš, nisi kristjan.

(Raoul Follereau)


Dragi moji, Bog ne gleda 
na dolge in lepo sestavljene molitve, ampak na

molitve, 
ki prihajajo iz globin srca.

(sv. Janez Vianney)


Kristus namČe Bog naše korake vodi pod križ, pač
spoznamo, 

da je tam naše pravo mesto, 
čeprav se nam zdi drugače; 

nikjer drugod bi ne bili 
na svojem pravem mestu.

(Gregorij Rožman)

»Oče, star sem dovolj, 
da bi mi lahko končno že dovolil, da poskusim

voziti avto.«
»Za začetek poskusi s tem. 
Ko ti bo šlo dobro od rok, 

bova nadaljevala z avtom.«

Brez ljubezni vse poklekovanje 
in vse zvonjenje in vsi posti 

nič ne koristijo; 
če ne ljubiš, nisi kristjan.

(Raoul Follereau)




YOUCAT – katekizem za mlade

Ali obstajajo dokazi o Jezusovem vstajenju?

Za Jezusovo vstajenje ni dokazov v naravoslovnem
pomenu.  Obstajajo  pa  zelo  močna  osebna  in
kolektivna  pričevanja  številnih  sodobnikov
jeruzalemskih dogodkov. 
(KKC 639–644, 647, 656–657)

Najstarejše pisno pričevanje o Jezusovem vstajenju je
pismo, ki  ga je okrog 20 let  po Kristusovi  smrti  sv.
Pavel pisal Korinčanom: »Izročil sem vam predvsem to,
kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor
je v Pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen,
kakor  je  v  Pismih.  Prikazal  se  je  Kefu,  nato
dvanajsterim. Potem se je prikazal več kot petsto bratom
hkrati.  Od teh je še zdaj večina živih, nekateri pa so
zaspali«  (1  Kor  15,3–6).  Pavel  tu  poroča  o  živem
izročilu, ki ga je našel v praobčini, ko je dve ali tri leta
po Jezusovi smrti in vstajenju sam postal kristjan; to je
zapisal na podlagi svojega osebnega srečanja z vstalim
Gospodom,  srečanja  ki  ga  je  vrglo  iz  tira.  Kot  prvi
dokaz  resničnosti  Jezusovega  vstajenja  so  učenci
razumeli dejstvo praznega groba (Lk 24,5–6). In ravno
žene – ki po tedanjem pravu niso bile sposobne pričati –
so  to  odkrile.  Čeprav  je  o  apostolu  Janezu  že  ob
praznem grobu  rečeno,  da  »je  videl  in  veroval«  (Jn
20,8),  se  je  gotovost,  da  Jezus  živi,  utrdila  šele  po
mnogih prikazovanjih. Množica srečanj z Vstalim se je
končala s Kristusovim vnebohodom. Kljub temu so bila
tedaj in so še danes srečanja z živim Gospodom: Jezus
Kristus živi.

20 1   Abraham se je odpravil v pokrajino
Negeb in se zadrževal med Kadešem in
Šurom. Ko pa je kot tujec živel v Gerárju
(1) Geráru: mesto je ležalo nekje jugovzhodno od Gaze; tam so

pozneje, v času sodnikov, živeli Filistejci; gl. op. k 21,32.

2 je govoril o svoji ženi Sari: »Moja
sestra je.« Tedaj je gerárski kralj

Abiméleh poslal po Saro in jo vzel k
sebi. 

3 Toda Bog je prišel k Abimélehu ponoči
v sanjah in mu rekel: »Glej, umrl boš

zaradi ženske, ki si jo vzel, kajti
poročena je!« 

4 Abiméleh pa se ji še ni približal. Rekel
je: »Gospod, ali ubijaš tudi pravične

ljudi?
5 Mar ni on rekel: ›Moja sestra je.‹ Pa

tudi sama je rekla: ›Moj brat je.‹ S
poštenim srcem in čistimi rokami sem to

storil.«
6 Bog pa mu je odgovoril v sanjah:

»Tudi jaz vem, da si to storil s poštenim
srcem in sam sem te obvaroval, da nisi
grešil zoper mene. Zato nisem dal, da bi

se je dotaknil.  
7 Zdaj pa vrni ženo možu, kajti prerok je
in molil bo zate, da ostaneš živ. Če pa je
ne vrneš, vedi, da boste gotovo umrli ti

in vsi tvoji.« 
prerok je za Abrahama nenavaden naslov, pomeni

pa Božjega izbranca, ki od Boga sprejema sporočila
in pri njem posreduje za ljudi (prim. 18,20-33).

8 Abiméleh je vstal zgodaj zjutraj, sklical vse
služabnike in jim povedal vse, kar se je
zgodilo. Možje so se silno prestrašili.

9 Potem je Abiméleh poklical Abrahama in
mu rekel: »Kaj si nam storil? S čim sem se

pregrešil zoper tebe, da si nadme in nad
moje kraljestvo spravil to veliko pregreho?
Storil si mi, česar človek ne sme narediti.«

10 Dalje je Abiméleh rekel Abrahamu: »Kaj ti
je prišlo na misel, da si to storil?«

11 Abraham je rekel: »Rekel sem si: ›Gotovo
ni strahu Božjega v tem kraju; ubili me bodo

zaradi žene.‹  
strahu Božjega: bati se božanstva ali kralja je na

starem Vzhodu pomenilo priznavati ga za
gospodarja, mu zaupati in ga ubogati. Bati se Boga

torej pomeni pravilno vernikovo ravnanje pred
Bogom; prim. Prg 1,7; 3,7.

12 Sicer pa je res moja sestra; hči
mojega očeta je, a ne hči moje matere.

Tako je postala moja žena.
13 Ko me je Bog poslal iz hiše mojega
očeta po svetu, sem ji rekel: ›Narědi mi

tole dobroto: v vsakem kraju, kamor
bova prišla, reci, da sem tvoj brat!‹«
14 Abiméleh je tedaj vzel drobnico in

govedo, hlapce in dékle ter jih dal
Abrahamu. Vrnil mu je ženo Saro.

15 Potem je Abiméleh rekel: »Glej, moja
dežela je pred teboj; prebivaj, kjer ti

ugaja.«
16 Sari pa je rekel: »Glej, tvojemu bratu
dajem tisoč srebrnikov; glej, naj bo zate

kot zagrinjalo čez oči za vse, ki so s
teboj. Tako si v vsem opravičena.«

tisoč srebrnikov: mišljeno je tisoč šeklov srebra, saj
kovancev takrat še niso poznali; gl. preglednico mer.

- naj bo zate kot zagrinjalo čez oči: Abimélehovo
dejanje naj bi Sari vrnilo dobro ime in potrdilo, da je

ostala zvesta možu.
17 Potem je Abraham molil k Bogu in

Bog je ozdravil Abiméleha, njegovo ženo
in dékle, da so mogle roditi. 
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