
 
1. berilo: Ezk 37,12-14; Psalm: 130; 2. berilo: Rim 8,8-11; Evangelij: Jn 11,1-45 

 

5. POSTNA NEDELJA, TIHA NEDELJA 
 

 Bog nas vabi, da smo živi 
 

Če resnični "prijatelj ljubi ves čas" (Prg17,17), zakaj je torej 
Jezus odlašal, ko je vedel, da je njegov prijatelj hudo bolan? 

Jezus je gotovo ljubil Lazarja in njegove dve sestri in pogosto je 

bil obiskovalec v njihovem domu v Betaniji. Na presenečenje 
svojih prijateljev in učencev pa Jezus ob sporočilu o hudi 
bolezni prijatelja, ni odšel v Betanijo takoj. Je pa Jezus pojasnil, 

da bo Lazarjeva bolezen prinesla slavo Bogu. Slava, ki jo je imel 

Jezus v mislih, pa je bila povezana s trpljenjem in kriţem. Kriţ 
je videl kot najvišjo slavo in pot do slave v Boţjem kraljestvu. 

Za Jezusa ni bilo druge poti do slave, razen preko kriţa.  
 

Jezus je vedel, da je zanj v tem času nevarno potovati kamorkoli v bliţino 
Jeruzalema, saj so verske oblasti v Jeruzalemu načrtovale njegovo uničenje. 
Kljub temu pa je bil Jezus pripravljen plačati to visoko ceno samo zato, da bi 
lahko pomagal svojemu prijatelju. Za Jezusa je bil prihod v Jeruzalem v času 
pashe dejanje poguma.  

 

Čeprav je naš čas omejen, ga je dovolj, da uresničimo to, kar Bog ţeli. Bog daje 
vsakemu od nas svojo vlogo, svoje poslanstvo. Lahko ga zapravimo ali ga v 

največji moţni meri uporabimo v Boţjo slavo. Jezus ni dopustil, da bi okoliščine 
ali pritiski narekovali, kaj bo storil. Prav tako ni dovolil drugim, da narekujejo 

njegove odločitve ali kdaj bo kaj storil. Deloval je tako, kot je vedel, da je prav, 
in ob svojem času. In tako ţeli delovati tudi danes, v današnji situaciji.  
 

Tako Rimljani kot Judje so dan od sončnega vzhoda do sončnega zahoda 
razdelili na dvanajst enakih ur. Dnevno delo in potovanja so prekinili, ko ni bilo 

več dnevne svetlobe. Če je nekdo hotel opraviti svoje delo, je moral to storiti, 

preden se je stemnilo. Jezus je naredil duhovno analogijo z našim odnosom z 
Bogom. Medtem ko je Kristusova luč z nami, moramo ţiveti in hoditi v resnici in 
milosti njegove luči. Prišel je pravi čas za mir z Bogom in ta čas je zdaj. Ko pride 
mrak, sledi sodba za tiste, ki zavračajo Boga in njegovo ljubezen. 
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In kakšen pomen ima Lazarjeva obuditev od mrtvih? Je več kot čudeţni 
dogodek. To je "znamenje" Boţje obljube, da bodo vsi, ki so umrli v Kristusu, 
vstali v večno ţivljenje. Zato je Jezus vprašal Marto, ali verjame v vstajenje od 
mrtvih. Krščanska vera, ki je izpoved naše vere v Boga Očeta, Sina in Svetega 
Duha ter v Boţjo odrešenjsko moč, ima svoj vrh v razglasitvi vstajenja mrtvih 
poslednji dan in večno ţivljenje. To je naša vera in naše upanje.  
Bog nam daje moč svojega Svetega Duha, da bomo lahko ţiveli v Kristusu. Tudi 
zdaj lahko izkušamo moč vstajenja Gospoda Jezusa v svojem osebnem ţivljenju. 
Sveti Duh nas je vedno pripravljen spremeniti in preoblikovati v ljudi globoke 

vere, upanja in ljubezni. Ţeli, da bi ţe zdaj dopustili, da je v našem ţivljenju 
navzoče Jezusovo vstajenje.  
Gospod Jezus Kristus, odkupil si nas s svojo krvjo in nas vrnil v ţivljenje z 
Očetom v nebesih. Naj bo tvoje vstajenje naše upanje, ko hrepenimo po dnevu, 

ko te bomo videli iz obličja v obličje v slavi. 
 

Hvala ti, Ljubeči Oče, da si z mano, ko izgubim upanje, da mi pošlješ ljudi, 
situacije, ki mi kažejo tvojo Ljubezen. Hvala, da si z nami v časih, ko se zdi, da je 
rešitev daleč in da je veliko krivic. Pomagaj mi ohranjati upanje, da pride Velika 

noč in da si mi že dal moči, da se soočim s tem časom, in ljudi, ki me lahko 
podprejo v tvojem imenu. Hvala ti, moj Gospod in Bog, da me srčno ljubiš. 

 

OBVESTILA 

 

15. Radijski misijon na Radiu Ognjišče: Si upaš živeti? 

Radijski misijon bo od 29. marca do 4. aprila 2020. S svojimi razmišljanji v 
osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: p. Anselm Grün, 
nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek, Simon Potnik, Marko Rijavec, Marjan 
Lampret, Peter Pučnik in dr. Bojan Ravbar. V kratkih govorih, svetovalnici in 

pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki.  
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer 
med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni 

strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do petka sveta maša ob 
19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali 
poslušalci.  
Letos zaradi razmer, v katere smo ujeti, ne bo spovednega dne. A kljub temu 

naj se oglasi naša vest in premislimo svoja stranpota ter prosimo ljubega 
Boga odpuščanja. Čeprav ne bomo mogli k zakramentalni spovedi, naj bo v 
nas odločenost, da to storimo takoj, ko bo prva moţnost. Do takrat pa naj bo 
naša iskrena prošnja, ki jo je izrekel evangeljski cestninar: "Bog, bodi 

milostljiv meni, grešniku!" (Lk 18,13)  
Msgr. Franci Trstenjak 

gl. urednik Radia Ognjišče  



V sodelovanju s Katehetskim uradom Slovenije v programu Radia Ognjišče 

pripravljajo dnevne kratke vzpodbude, ki veroučencem in njihovim staršem 
pomagajo ohranjati stik z vsebino, ki jo sicer prejemajo pri verouku. 

Vsako jutro, ob sedmih in deset minut, v redni rubriki "Bim bam bom" 

izpostavimo tri vzpodbude, vabila k razmisleku in dejanju, opozorimo na vsebino 

določenega dne in na čas cerkvenega leta v katerem smo. V popoldanskem 
programu, med šestnajsto in sedemnajsto uro, bomo eno izmed vzpodbud 

ponovili in povabili poslušalce, da nam ob njej povedo svoj razmislek.  
Tudi na spletni strani bodo objavljali gradivo, ki naj otrokom in druţinam 
obogatijo dni in ohranijo stik z vsebinami, ki so še kako pomembne za ţivljenje. 

Pandemija nas opozarja tudi na to. Zelo zares in naglas.  

 

Prihodnja nedelja, 5. april 2020, je cvetna nedelja. 

Po navodilih Škofovske konference obhaja vsak ţupnik v zaprti ţupnijski cerkvi 
sveto mašo, če je mogoče ob 10.00 (ko je prenos svete maše iz mariborske 

stolnice po TV SLO2), brez navzočnosti ljudstva in brez somaševanja. Pri 
bogosluţju prebere pasijon po Mateju.  
Hkrati ţupnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. 
Verniki doma pripravite zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovite z 

blagoslovljeno vodo.  

 

Vabimo vas tudi k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, 
predvidoma ob 11.30). 
 

Molitev iz LITANIJ SVETEGA ROKA 

Prosi za nas, sveti Rok, naš mogočni priprošnjik. 
Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 

 

Molimo. Vsemogočni večni Bog! V svoji previdnosti si nam svetega Roka dal za 

mogočnega priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih, svojim 

vernim pa si v teţkih trenutkih zgodovine na njegovo 
priprošnjo vedno delil tolaţbo, pomoč in zdravje. Pomagaj 

nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije nove gripe ogroţeno 
zdravje in ţivljenje številnih ljudi doma in po svetu. Varuj 
nas in reši strahu pred okuţbo. Daj dovolj moči 
zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike. 

Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu svetega Roka 

in po svojih močeh pomagali vsem, ki potrebujejo našo 
pomoč in bliţino. Naj zdravi na duši in telesu nenehno slavimo tvojo dobroto. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen.  
 

 

https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=bim+bam+bom


8. obletnica 

 

 

 

SVETE MAŠE DARUJEM PO SPREJETIH NAMENIH IZKLJUČNO ZASEBNO, 
BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV.  

NAJETI MAŠNI NAMENI, KI SO PREDVIDENI ZA MESEC APRIL, BODO 

OPRAVLJENI PO DATUMIH, KAKOR JE DOGOVORJENO Z DAROVALCEM 

SVETE MAŠE.  
 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO 
DUHOVNO MISEL DOMAČEGA ŢUPNIKA. 
 
 

ROŽNI VENEC SVETEGA ROKA 

Moli se kot običajni rožni venec 
(Apostolska vera, očenaš, 3x 
zdravamarija, 5 desetk), pri 

besedah 'tvojega telesa, Jezus' se 

doda: 

 

1. ki nam poţivi vero 

2. ki nam utrdi upanje 

3. ki nam vţgi ljubezen 

 

1. ki naj nam na priprošnjo svetega 
Roka da spoznati naše grehe.  
2. ki naj nam na priprošnjo svetega 
Roka podeli milost iskrenega 

kesanja. 

3. ki naj nam na priprošnjo svetega 
Roka pomaga ljubiti Boga in 

bliţnje. 
4. ki naj nas na priprošnjo svetega 
Roka varuje kuge in vseh 

nalezljivih bolezni. 

5. ki naj nas na priprošnjo svetega 
Roka varuje nagle in neprevidene 

smrti.  

NEDELJA 
5. postna, 

tiha nedelja; 

Bertold,  

redovni ustanovitelj 

29. 3. 

2020 

PONEDELJEK 
Janez Klimak, opat 

  30. 3. 

2020 

TOREK 
Gvido (Vido), opat 

31. 3. 

2020 

SREDA 
Tomaţ Tolentinski, 
misijonar, mučenec 

1. 4. 

2020 

ČETRTEK 
Frančišek Paolski, 

puščavnik, red. ustanov.; 

1. četrtek  

2. 4. 

2020 

PETEK 
Rihard (Riko), škof; 

1. petek 

3. 4. 

2020 

SOBOTA 
Izidor Seviljski, škof, 

cerkveni učitelj; 
1. sobota 

4. 4. 

2020 

NEDELJA 
Cvetna; 

Vincencij Ferrer, 

duhovnik 

5. 4. 

2020 

 

Izdal: Župnijski urad Brežice;  odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice  
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si 

http://www.zupnija-brezice.si/

