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Bog namreč svojega Sina ni  
poslal na svet, da bi svet sodil,  
ampak da bi se svet po njem 
rešil. 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.  
Kdor namreč dela húdo,  
sovraži luč in ne pride k luči, da se ne 
bi pokazala njegova dela. Kdor pa se 
ravna po resnici, pride k luči, da se 
razkrije, da so njegova dela narejena v 
Bogu.«  

OBVESTILA IN SPODBUDE
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V ponedeljek, 12.3.ob 18h 
srečanje ŽGS 
Srečanje članov Župnijskega 
pastoralnega sveta v torek, 13.3. 
ob 18h. Pred srečanjem ste 
povabljeni ob 17.30 tudi k sv. 
maši. V petek, 16.3. ob 19h 3. 
srečanje za predzakonce. 
Ob tednu družine, ki ga bomo 
obhajali od 19.3.-25.3. imate  na 
razpolago zgibanko.  
Vzemite tudi knjižico, ki vam jo je 
pripravilo Ognjišče.
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Jn 3,14–21 
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. Mnogi ljudje, ki gledajo na krščanstvo od zunaj, ali celo nekateri 
slabo poučeni kristjani doživljajo vero kot nekaj težavnega, kot kup zapovedi in 
prepovedi, tem pa Cerkev »dodaja« nove in nove. Sčasoma se zdi človeku vse 
skupaj prezahtevno in pretirano. Toda ko se človek zares sreča s Kristusom, ga 
spozna in vzljubi, se v njem vse spremeni. Ničesar več ne doživlja kot neznosno 
breme, vse postane razumljivo. Kajti v Jezusu odkrije še nekaj: Bog je ne samo 
vzljubil svet, temveč tudi mene in nobena sila me ne more ločiti od njegove 
ljubezni. 
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12.03.2018  
PONEDELJEK  KAPELA

    
    8.00 Po namenu od drugod 

(Ob 18h srečanje ŽGS)

13.03.2018  
TOREK  KAPELA

    
  17.30 ✞ Vladimir in pokojni Mahnič, 

Grahovo Brdo 1 
(Ob 18h srečanje ŽPS)

14.03.2018 
SREDA  KRIŽ

   
   17.30 ✞ ✞ Albina in Ljubo Abram, Križ 217 

15.032.2018 
ČETRTEK  KRIŽ

   
  17.30 ✞ ✞ Trampuš, Križ 145

16.03.2018 
PETEK  KAPELA

  
     8.00 Po namenu od drugod

17.03.2018 
SOBOTA  

KRIŽ   17.30 ✞✞ Branko Banovac, Križ 76

18.03.2018 
NEDELJA 
5 POSTNA ali 

TIHA NEDELJA 
(TEDEN DRUŽINE od 

19.3.-25.3.)

KAZLJE 

TOMAJ 

     
    8.30 
   
  10.00

✞ ✞ Zlobec, Ponikve 6 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Ob rekah Babilona,  
tam smo sedeli in jokali,  
ko smo se spominjali Siona. 
Na vrbe v njegovi sredi  
smo obesili svoje citre.  
(Palm 137, 1–2) 
 
Gospod, daj, da bom svoje veselje 
znal vedno obvladovati. 
Da bo vedno kaj, kar ga bo 
pogasilo, 
da ne bi nehal iskati popolnega 
veselja v nebesih. 

Gospod, daj, da moja radost ne bo 
nikoli popolna. 
Da bo vedno kaj, kar jo bo motilo, 
da ne bi nehal iskati popolne 
radosti v nebesih. 

Gospod, daj, da svoje pesmi ne 
bom nikoli zapel do konca. 
Da bo vedno kaj, kar jo bo 
prekinilo, 
da ne bi nehal iskati celotne 
melodije v nebesih. 

Gospod, daj, da moje praznovanje 
ne bo nikoli popolno. 
Da bo vedno kaj, kar ga bo 
pokvarilo, 
da ne bi nehal iskati popolnega 
praznovanja v nebesih. 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Hvala ti, Jezus,  
da si prišel na svet učit,  
kako živeti.  
Hvala ti, Oče,  
da si poslal Sina,  
da bi svet po njem odrešil. 
Hvala ti, o Bog,  
da nam razsvetljuješ  
našo človeško temo  
in nas nasičuješ  
s svojim telesom,  
ki je kruh večnosti. 


