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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,

19.PON=JOŽEF JEZUSOV REDNIK  9.-Franci
Kramberger pogreb(Šved.)     18.-po n,Brezmadežne            

20.TOR =KLAVDIJA                 8.-po namenu v zahvalo 

21. SRE =NIKOLAJ    15,30 Dom v Poljč.                             
22. ČET =LEA                                       8.-  v zahvalo  
23.PET = ALFONZ   18. za duh.pokl. Ivan Košič, F.R.  
24.SOB=GOSPODOVO OZNANENJE  9.-Štefan
Erker, 18.-za dukovniške in redovniške poklice

25.CVETNA *NED = REBEKA   SPOVED 7-Za farane,
Kramberger,Jerič, Andrej obl.Leskovar,vse Poharčeve

10. Franc Serdinšek,Rozalija,Šefan Brglez,
Štefan Rak obl., Jožefa,Alojz Korošec, Bojan Sinič    
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) 

EVANGELIJ PO JANEZU 12,20-33 
Grki želijo videti Jezusa

20 Med tistimi, ki so na praznik prišli
počastit Boga, je bilo tudi nekaj Grkov.  

 21 Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz
Betsajde v Galileji, in ga prosili:
»Gospod, radi bi videli Jezusa.«  

22 Filip je šel in to povedal Andreju.
Andrej in Filip pa sta
stopila k Jezusu in
mu to povedala.  

Filip in Andrej sta edina apostola, ki
imata grški imeni.

23 Jezus jima je
odgovoril: »Prišla je

ura, da se Sin
človekov poveliča.  

24 Resnično, resnično,
povem vam: Če pšenično

zrno ne pade v zemljo in ne umre,
ostane sámo; če pa umre, obrodi

obilo sadu.  
25 Kdor ima rad svoje življenje, ga bo
izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje
na tem svetu, ga bo ohranil za večno

življenje.  
 26 Če kdo hoče meni služiti, naj

hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam
bo tudi moj služabnik. Če kdo meni

služi, ga bo počastil Oče.«  

 Sin človekov
mora biti

povzdignjen
27 »Zdaj je moja duša vznemirjena.
In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te

ure? Zavoljo tega sem vendar 
prišel v to uro.  

28 Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je
prišel glas iz nebes:

 »Poveličal sem ga in ga bom spet
poveličal.« 

   
29 Množica, ki je stala zraven in to
slišala, je govorila: »Zagrmelo je.«
Drugi pa so govorili: »Angel mu je

govoril.« 
30 Jezus je odgovoril in rekel: »Ta

glas ni nastal zaradi mene, ampak
zaradi vas. 

31 Zdaj je sodba
nad tem

svetom, zdaj
bo vladar tega
sveta izgnan

ven, 
JEZUS je s svojo smrtjo na križu premagal satana in

odstranil njegovo gospostvo nad svetom.

  in ko bom povzdignjen z zemlje, bom
vse pritegnil k sebi.« 

33 To pa je rekel, da je označil,
kakšne smrti bo umrl.



Kdor si
hoče

ohraniti 
družinsko

srečo, 
naj ne

skopari z
drobnimi 

pozornost
mi in

ljubeznivo
stmi. 

Brž ko se
mu

ponudi
priložnost 
za kako
prijazno
dejanje, 
naj ga

tudi takoj
stori 

in naj ne
čaka na

jutri.
(Dale

Carnegie)

PREHOD
NA LETNI

ČAS



ZRNO KOT SEME Jn 12,20–33
1

Vrata kašče so cvileče zaškripala. Slišalo se je 
nekaj krepkih korakov. Potem je močna roka 
previdno dvignila pokrov velike skrinje ob steni.
Bil je gospodar. Z božajočim pogledom je 
premeril zlato pšenično zrnje in ga nagovoril: 
Napolnil bom vrečo in te odpeljal v mlin. 
Postalo boš lepa bela moka. Iz nje bo 
gospodinja pekla kruh. Položila ga bo na lično
pogrnjeno mizo. Otroci bodo jedli in rastli,
žena in jaz bova dobivala moč za delo in
premagovanje skrbi. Kos bo tudi za reveže na
pragu ... Pšenica se je razveselila, saj je
vedela, da je zato zrastla, bila požeta,
omlačena in spravljena v kaščo. Šumeče je
šepetala, ko jo je gospodar sipal v vrečo.
Ko je prišel naslednjič, je žito nagovoril: Včeraj

smo zorali veliko njivo. Danes jo bomo
zasejali – s tabo, draga pšenica. V zemlji boš

vzklila in čakala pomladi. Potem boš
ozelenela, se okrepila, se pognala k višku

proti soncu in rodila sad: trideseteren,
šestdeseteren, morda celo stoteren … Bog te

blagoslovi na poti, ki jo danes začenjaš.
Eno od zrn pa je modrovalo: Nočem postati

kruh, nočem v hladno zemljo, sploh nočem, da
drugi z mano razpolagajo. 

Ostati hočem samo in samostojno. Živeti
hočem zase in ne za druge. –

Stisnilo se je v špranjo in se samovšečno
naslajalo ob misli, koliko pametnejše je od
drugih in kako modro je ukrenilo, ko se je
skrilo. A veselje je bilo kratko. Od nekod je
neslišno prilezel črv. Zasadil je svoje
požrešne zobe v zrno prav na tistem mestu,
kjer bi pognalo korenine in se s steblom
dvignilo navzgor. Črv se je vidno debelil,
zrnu pa je življenje usihalo. Komaj se je še

zavedalo, ko je spet prišel gospodar. Z omelom
v roki je skrbno počistil vse razpoke v
skrinji. Zrno je padlo v smetišnico, bilo
odnešeno ven ter obenem z drugimi
smetmi vrženo na gnojišče.
Žal nam je zrna, ki ni razumelo, da je edini

smisel njegovega bivanja darovanje za
druge; ki ni spoznalo, da je v tem darovanju

njegova sreča in polnost.
 Po: p. F. Cerarju

Izkaži mi milost, o
Bog, po svoji dobroti,
po obilnosti svojega

usmiljenja izbriši
moje pregrehe!

Popolnoma me operi
moje krivde, mojega

greha me očisti! (Palm 51,3)

 Kralj  David  reče:  »Grešil  sem«.  Ne  išče
opravičil  v  miselnosti  tistega  časa,  ki  je
dovoljevala kralju, da je delal, kar je hotel. 
David reče: »Grešil sem.« Nad tem bi se morali

zamisliti.
Danes so vedno krivi drugi. Težko
otroštvo. Propadlo okolje. Prejeta

vzgoja. Duhovnik, ki je vcepljal
občutke krivde. Slabi prijatelji, ki so

človeka zapeljali na kriva pota.
Papež, ki ne prilagodi morale
javnomnenjskim raziskavam.

Televizija, ki je eno samo nasilje in
seks. Sindikalisti, ki trdijo: »Vedno
je kriv slab gospodar.« Feministke,

ki so ženskam odvzele skromnost in
sramežljivost. Politiki, ki se ne borijo

proti brezposelnosti. Sociologi,
psihologi in psihoanalitiki, ki učijo:

»Greh ne obstaja.« 
Kriva je družba. Predvsem družba. 
Kdor ne zna reči »Grešil sem«, se

ne more spreobrniti, ne more prositi
odpuščanja, ne more biti odrešen.

Blagor staršem, ki skupaj z
otrokom molijo!

Blagor staršem, ki skupaj z
otroki sodelujejo pri
Gospodovi daritvi –

nedeljski sveti Maši!
BLAGOR OTROKU, KI IMA

TAKŠNE STARŠE!
Skušnja za tretji razred – MOLITVE    

Skušnja devetega razreda (molitve itd. …
razlaga molitev…PO DOGOVORU:

DRUŽINA  –  »Mama,  kako  so  nastali  starši?«
vpraša deklica.  »No,  Bog je  ustvaril  Adama in
Evo.  Potem  sta  imela  otroke  in  sta  postala
starša, nato so njuni otroci imeli otroke in postali
starši  in  tako  naprej.«  Čez  dva  dni  deklica
zastavi isto vprašanje očetu, ki ji odgovori: »Glej,
pred  milijoni  let  so  se  opice  počasi  razvijale,
dokler  niso  postale  bitja,  kakršna  smo  mi
danes.« Deklica se začudeno obrne k mami in
vpraša:  »Kako je  to  mogoče,  mama? Ti  si  mi
rekla, da je prve starše ustvaril Bog, ata, pa mi
pravi,  da  so  se  razvili  iz  opic?«  Mama  ji
odgovori: »Čisto preprosto: jaz ti govorim o svoji
družini, ata pa o svoji!«

preprosto, je
naravno, 

kar je naravo, je
Božje. 

Iščite radost v
tem, 

da vnašate
povsod iskrenost
 in poštenje in da

se izogibate 
vsake laži n
pretvarjanja.
 sv Janez XXIII.)



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)
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