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11.NED =LEON X.         7-Za farane, Tone Javernik
10. Stanko Uršič, Jožefa, Alojz Korošec

Cvetko,Terezija,Albin Leskovar,
12.PON=JUSTINA (gregorjevo)8.-po n,Brezmadežne 18ZK           

13.TOR =KRISTINA    8.-po namenu v zahvalo 19.-ŽPS

14. SRE =MATILDA     , 17.-postno romanje na Ptujsko
Goro,birmancev,staršev,botrov,  pevcev nas drugih.
SPOVED  18.-na č.Devici M. po namenu  romarjev                             

15. ČET =LUDVIKA,KLEMEN                    8.-  v zahvalo  

16.PET =HILARIJ   18. za duh.pokl. Ivan Košič, F.R.  
17.SOB=PATRIK,JEDRT     15.-Bojan Sinič   

18.NED.=CIRIL JERUZALEMSKI      7- Za farane,tudi za
še nerojene,                10.-Alojz,Angela Amrožič,

Karolina,Anton Kovačič, Dušan Vantur obl.,
Antonija, Jože Lužar,     Jožica Furman,

kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju  in v Laporju v dneh skozi

teden- PATER KOS MILAN O41260724    

POSTNI ČAS, SPOVED – priložnost VSAK
DAN V ŽUPNIŠČU, POSEBEJ PRED MAŠO,
MED KRIŽEVIM POTOM V NEDELJO,
NA CVETNICO drugi spovednik,      Spoved

BOLNIKOV:  prosim pokliči   »Če je kdo bolan
med vami, naj pokliče duhovnika, naj
moli nad njim in ga mazili s sv. Oljem.

Zaupna molitev mu bo pomagala in če je
v grehih se mu bo odpustilo.«
Tako sveti Jakob Apostol  .(Jak 5,14-15) 

JEZUS: »Morate se roditi od zgoraj.«

Tisti čas je JEZUS rekel Nikodemu:  
 JANEZ 3,7 »Ne čudi se, da sem ti rekel: 

Morate se roditi od zgoraj.  
8 Veter veje, koder hoče, njegov glas

slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam
gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz

Duha.«  
Veter ali Duh; besedna igra. V antiki so veter razumeli kot tisto,

»kar se sámo ne vidi, a nam je vendar očitno, kar počne«
(Ksenofon, Spomini na Sokrata 4.3.14). SZ ta skrivnostni

značaj vetra/viharja večkrat primerja z očitnim delovanjem

skritega Boga 
9 Nikodém je odgovoril in mu rekel:

»Kako se more to zgoditi?«
10 Jezus mu je odvrnil: 
»Ti si učitelj v Izraelu 

in tega ne veš?  
11 Resnično, resnično, povem
ti: Govorimo o tem, kar vemo,
in pričujemo o tem, kar smo videli,

toda našega pričevanja ne
sprejemate.  

12 Če ne verjamete, kar sem
vam govoril o zemeljskih

stvareh, kako boste verjeli, če
vam bom govoril o nebeških?  

ves nauk Jezusovega zemeljskega delovanja.

13 Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki
je prišel iz nebes, Sina človekovega.         
 14 In kakor je Mojzes povzdignil
kačo v puščavi, tako mora biti
povzdignjen Sin človekov, [ 

 - povzdignjen je dvopomenski izraz, ki označuje hkrati
poveličanje in povzdignjenje na križ: to dvoje namreč v

Janezovi misli paradoksno sovpada. 
 Človek, ki je zastrupljen    s strupom smrti, od

»povzdignjenega« - križanega in vstalega - Kristusa
prejema dar življenja, če proti njemu z vero obrne pogled

svojega srca.  

15 da bi vsak, ki veruje, imel v njem
večno življenje;

16 Bog je namreč svet tako vzljubil, da je
dal svojega edinorojenega Sina, da bi se

nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil,
ampak bi imel večno življenje.;

17 Bog namreč svojega Sina ni
poslal na svet, da bi svet sodil,

ampak da bi se svet po njem rešil. 
18 Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; 
kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne
veruje v ime edinorojenega Božjega

Sina. 
že sojen: po Jn se sodba ne izvrši šele ob koncu časov,
ampak že tedaj, ko se   č  lovek odlo  č  a   za Jezusa ali proti

njemu.
19 Sodba pa je v tem, da je prišla luč na
svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor
luč, kajti njihova dela so bila hudobna. 

20 Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in
ne pride k luči, da se ne bi pokazala

njegova dela.  
 21 Kdor pa se ravna po resnici, pride k
luči, da se razkrije, da so njegova dela

narejena v Bogu.«  
  pri Jn (dejavna podreditev celotnega življenja Božji volji)  



PAVEL EFEŽANOM 2,4 Toda Bog, ki je bogat v
usmiljenju, nas je zaradi velike

ljubezni, s katero nas je vzljubil,
5 čeprav smo bili zaradi prestopkov
mrtvi, skupaj s Kristusom oživil - po

milosti ste bili namreč rešeni - 
6 in z njim nas je obudil in nas

posadil v nebesa v Kristusu Jezusu, 
7 da bi v prihajajočih vekih pokazal v

svoji dobrosrčnosti do nas v
Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo

svoje milosti. 
8 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.  

BREZMEJNA BOŽJA LJUBEZEN

Na začetku današnjega evangelija stoji 
nenavaden stavek: »Kakor je Mojzes 
povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti 

povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor vanj
veruje, imel večno življenje.« Ta stavek 
spominja ne le na potovanje Izraelcev skozi 
puščavo, kjer so jih pikale strupene kače, 
ampak tudi na pripoved o prvem človeku v raju.
Tudi tam se omenja kača, ki je visela z 
drevesa in s svojo zvito logiko preslepila 
človeka. Vanj je zasejala dvom o Božji dobroti. 
Opisala mu ga je kot nekoga, ki mu nalaga le 
bremena in mu ne privošči sreče, ki jo sam 
uživa. Zameglila mu je resnico, laž pa mu je 
predstavila kot nekaj prepričljivega in 
osrečujočega. Zaradi te zaslepljenosti ni več 
prav videl niti Boga niti sebe. Ravno ko je 
sanjal o tem, kako si bo prilastil življenje, je 
usodno skrenil s poti življenja. 

Proti tej moči laži, ki je človeku
zadrgnila zanko in

 ga oropala življenja,
 je Bog postavil 

drugo drevo – drevo križa. 
On, ki visi na križu, nam odpira

zamegljene in zaslepljene oči in nas
uči prav gledati.
Kdor se namreč

ozre nanj,
spoznava, da je Bog
tako ljubil svet, »da

je dal svojega
edinorojenega Sina,

Jezusa Kristusa, da bi se
nihče ne pogubil, kdor

vanj veruje, ampak imel večno življenje« (prim
Jn 3,16). Kdor se ozira nanj, spozna, da Bog

človeku ni nevoščljiv, ampak je brezmejno
dober in usmiljen. Kdor gleda na križ, spozna,
kaj je resnična ljubezen. A ne gleda le človek,
ampak se obenem sreča s pogledom njega, ki

je ljubezen. Odslej lahko zaživi v resnici

Kakšne pozitivne učinke ima spoved?

Spoved spravi grešnika z Bogom.
(KKC 1468–1470, 1496 )

Sekunda po odvezi je kot – tuš po športu, 
kot svež zrak po poletni nevihti, 

kot prebujanje v bleščečem poletnem jutru,
 kot potapljačeva breztežnost … 

V besedi 'sprava' je vsebovano vse: 
spet smo na čistem z Bogom.

Duh posta je v tem, 
da naravnih nagnjenj, čustev, 
sla in strasti, veselja in žalosti 

ne uničujemo, 
marveč z duhom vodimo na pravi tir.

(Mark Avrelij)



USPEŠNOST   V   ŠOLI –   Oče   je   prišel   v   šolo   na
govorilne ure. Učitelj mu reče: »Sedite.« – »Hvala, ne
bom sedel. Samo povejte mi, kakšen je moj sin.« –
»Ne gre mu prav dobro: enka pri slovenščini, enka pri
angleščini, enka pri matematiki …« – »Čujte, povejte
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