
 

1. berilo: 2 Krn 36,14-16.19-23; Psalm: Ps 137; 2. berilo: Ef 2,4-10; Evangelij: Jn 3,14-21 

 

4. POSTNA NEDELJA  
 

Krepimo poslušanje Boga 

 
Jezus je Nikodemu razloţil, da bo »Sin človekov« moral biti 
»povzdignjen«, da bo tako mogel odrešiti vse, ki bodo vanj 

verovali. Izraz sin človekov je uporabil ţe prerok Daniel, ko je 
opisal svoje videnje, kako bo ta maziljen za mesija in bo vladal 

zemlji (Dan 7,13-14). Ko so kralji začeli vladati, so bili dobesedno 
»dvignjeni« na prestol, torej nad ljudstvom. Jezusa bodo prepoznali kot 

maziljenega kralja, ko ga bodo »dvignili« na kriţ. Jezus je opozoril na ključno 
preroško znamenje, ki ga je Mojzes naredil v puščavi, ko je izraelsko ljudstvo 
umiralo zaradi pikov strupenih kač. Uprli so se namreč njemu in Bogu. Po 
Mojzesovem posredovanju je Bog pokazal usmiljenje svojemu ljudstvu in mu 

naročil, naj naredi strupeno kačo in jo obesi na drog! Kdor koli bo pičen in jo bo 
pogledal, bo ţivel (4 Mz 21,8).  
Bronasta kača, ki jo je Mojzes »dvignil« v puščavi, kaţe na Kristusov kriţ, ki 
uniči greh in smrt ter pridobi večno ţivljenje za tiste, ki verujejo vanj. Sad 
Jezusovega »povzdignjenja na kriţ« ter njegovega vstajanja od mrtvih, 
vnebohoda in »sedenja« na Očetovi desnici v nebesih, je naše »novo rojstvo v 
Duhu« in posinovljenje. 

Postali smo Boţji sinovi / hčere. Bog nas ne samo osvobodi naših grehov in nas 
pomilosti, temveč nas napolni tudi s svojim ţivljenjem po daru in delovanju 

Duha, ki biva v nas. 

Sveti Duh nam daje duhovno moč in darove (dar modrosti, dar umnosti, dar 
svéta, dar moči, dar vednosti, dar poboţnosti in dar strahu boţjega (Iz 11), ki 
nam omogočijo, da ţivimo kot Boţji sinovi / hčere.  
Gotovost, da nas Bog resnično tako zelo ljubi in ţeli, da smo zdruţeni z njim za 
vedno, nam dajejo Jezusove besede: »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 ţivljenje.« (Jn 3,16) Svojo ljubezen do nas je dokazal s tem, da 
nam je dal vse, kar je imel –svojega edinorojenega Sina. 

Ta odlomek nam govori o neizmerni širini in globini Boţje ljubezni. Ta ni 
izključujoča, ni podarjena le enemu narodu ali človeku, je osebna ljubezen do 
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vsakega človeka, saj zaobjema vse človeštvo in ves svet. Bog je ljubeči Oče, ki 
ne more počivati, dokler vsi njegovi otroci ne spoznajo njegove ljubezni in se ne 

vrnejo domov k njemu. Ljubi vsakega izmed nas, kot da smo edini na svetu, 

edini ţejni ljubezni. Seveda nam pa daje svobodo, da lahko sami izberemo koga 
in kaj bomo ljubili. 

Jezus nam pokaţe na paradoks ljubezni in zla. Lahko ljubimo temo greha in 

nevere ali pa svetlobo Boţje resnice, lepote in dobrote. Če našo ljubezen vodi to, 
kar je resnično, dobro in lepo,potem bomo izbirali po boţje.  
Gospod Jezus Kristus, tvoje učlovečenje, smrt in vstajenje nam je prineslo 

ţivljenje. Nadvse si ţelimo, da tvoja ljubezen zaobjame in spremeni naše 
ţivljenje. Pomagaj nam ljubiti vse, kar ljubiš ti, si ţeleti vse, kar ţeliš ti, in 
zavrniti vse, kar tudi ti zavračaš. 

 

OBVESTILA 

 

Sveti oče Frančišek je 5. marca 2021 imenoval za celjskega škofa 
msgr. dr. Maksimilijana Matjaţa, duhovnika mariborske 

nadškofije, ki je bil do sedaj profesor Svetega pisma na Teološki 
fakulteti Univerze v Ljubljani. Ţelimo mu obilo Boţjega blagoslova 
pri vodenju celjske škofije. Predvideno posvečenje novega škofa 
bo na nedeljo Svete Trojice, 30. maja 2021. 

Upravitelj celjske škofije g. Rok Metličar: »Na nek način se je za nas prekinil 
postni čas in smo slavili, nismo pa ubesedili in prepevali aleluje. Trije meseci 
do posvečenja so čas, ko se pripravljamo na cvetno nedeljo, če lahko tako 
imenujem posvečenje. Potem se začne veliki teden in prepričan sem, da je 
tudi to čas, ki je zdaj namenjen za to, da bi človek zmogel tudi v velikem tednu 

ohranjati ta pogled k Njemu, za katerim in s katerim gremo v Življenje.« 

 

Od ponedeljka, 22. februarja, do srede, 31. marca 2021, po večerni sveti maši 
izpostavimo Najsvetejši Zakrament Telo našega Gospoda Jezusa Kristusa, da 
ga počastimo. Na oltar pa prinesemo vse naše teţave, kriţe in prošnje.  
Ker je naša cerkev odprta za molitev, je vabilo in udeleţba naslovljena na vse 
farane dobre volje. Vsak naj pride, ko more, da naš Stvarnik ne bo osamljen. On 
vabi! Povabi še druge. K tej molitvi in češčenju vabimo posebej družine 
prvoobhajancev in birmancev. 

 

Na praznik sv. Joţefa, v petek, 19. marca 2021, začenjamo teden druţine. Prav 

na ta dan se z razglasitvijo papeţa Frančiška začne tudi Leto družine Amoris 
Laetitiae, ki se bo zaključilo s svetovnim srečanjem druţin v Rimu junija 2022. 
Obenem smo tudi v letu sv. Joţefa, ki se je začelo 8. decembra 2020.  
 



O sveti Joţef, ti vsekdar 
nam bodi skrben gospodar. 

Izlij nebeški blagoslov 

na vso druţino, pod naš krov. 
 

Naj bo ljubezen naša vez, 
da z nami bo pomoč z nebes. 
Naj k Bogu pelje naša pot, 

krepost naj vodi nas povsod. 

 

O sveti Joţef, bodi ti 
med nami danes in vse dni. 

Glej, srečo svojo, hiše te 

vloţim zaupno ti v roke. 
 

Odvrni milostno vsekdar, 

kar bi nam moglo biti v kvar. 

Zakleni mene, moje vse 

v Srce presveto, prosim te. 

 

Naj v Bogu skrito in sveto 

ţivljenja dnevi nam teko, 

pod varstvom naše Matere, 
neveste tvoje ljubljene. 

 

O sveti Jezusov rednik, 

ob smrti bodi priprošnjik, 
da vsi v nebesa pridemo 

in tam s teboj se zdruţimo! Amen. 

Organiziramo SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETE 
BIRME (2020–2021). Srečanje za birmanke in birmance, starše in botre, ki ga 

pripravlja ga. Polona Vesel Mušič bo še v sredo, 24. 3. 2021 (Pridi, Sveti Duh), 

od 19.00 do 20.30. Prosimo starše in birmance ter botre, da se resno vključijo v 
to pripravo in v kolikor še niste čim prej izberite botre in jih povabite na to 

duhovno pripravo. Natančnejše informacije dobite pri katehetu Gorazdu. 
 

Organiziramo SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETEGA 

PRVEGA OBHAJILA (2020–2021). Srečanji za prvoobhajanke in 
prvoobhajance, starše in botre, ki ga pripravlja g. Peter Pučnik, SDB bosta v 

sredo, 14. 4. 2021, in v sredo, 21. 4. 2021. Prosimo druţine prvoobhajank in 
prvoobhajancev, da se resno vključijo v to duhovno pripravo. Natančnejše 
informacije sledijo. 

 

Program za ţalujoče ponuja ţalujočemu varno okolje, spoštljivo in čuteče 
poslušanje, prostor za svojo zgodbo bolečine in ljubezni, ki jo doţivlja ob umrli 
ljubljeni osebi.  

Na področju Videmske in Leskovške dekanije bomo s programom začeli v 

četrtek, 25. marca 2021, ob 19. 00 v Slomškovem domu v Breţicah (če razmere 
ne bodo dopuščale srečanj v ţivo, bodo potekala preko zooma). V Breţicah ga 
bosta ob podpori p. dr. Ivana Platovnjaka DJ vodili Mateja Kolić, ki se je tega 

programa tudi sama ţe udeleţila, in s. Emanuela Ţerdin, ki ima veliko izkušenj 
na področju dela z umirajočimi in ţalujočimi. Prijavite se lahko do 22. 3. 2021 
po telefonu ali elektronski pošti:  
Mateja Kolić (mateja.kolic@gmail.com, 041- 806-331),  

s. Emanuela Ţerdin (emanuela.zerdin@gmail.com, 031-587-878).  

Ob prijavi boste dobili še vse ostale pomembne informacije. 
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9. obletnica 

 

 

ŢUPNIJSKA CERKEV SVETEGA LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO 

MOLITEV. 

 

VEROUK ZA VSE RAZREDE POTEKA NA DALJAVO. 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL 

DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV. 
V POSTNEM ČASU VSAK PETEK 30 MINUT PRED JUTRANJO IN VEČERNO MAŠO VABIMO 
K PREMIŠLJEVANJU KRIŢEVEGA POTA.  
 

NEDELJA 
4. POSTNA, 

papeška nedelja 

 

Matilda, kraljica 

14. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Hrastovšek Terezijo-Zinko (nam. cv.) 

za † Vučajnk Marijo in sina Vinka 

 

za † Kramarič Slavka (40. obl.) 

PONEDELJEK 
Ludovika de Marillac, 

redovnica 

15. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

v zahvalo za srečen porod in za zdravje v druţini 
 

za † Kolan Mimico (7. dan) 

TOREK 
Herbert, škof 

 16. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za zdravje v druţini in ţupniji  
 

za † Marčun Vido (7. dan) 

SREDA 
Patrik (Patricij), škof, 

misijonar 

17. 3. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 

za † Ogorevc Slavka (30. dan) / 

za † Piltaver Ivanko (obl.) in druţini Piltaver-
Lopatič 

ČETRTEK 
Ciril Jeruzalemski, škof, 

cerkveni učitelj  

 18. 3. 

2021 

Ob 8.00 
 

Ob 18.00 

za † Manco Colarič in Bobič Alojzijo (obl.) 
 

za † Kneţevič Igorja (obl.) 

PETEK 
Joţef, Jezusov rednik; 
začetek tedna družine 

19. 3. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 10.00 

Ob 18.00 

za † 2 Joţeta Turk in ostale sorodnike 

v čast sv. Joţefu v letu sv. Joţefa 

za † Joţeta, Franca, Henrika, Marijo in Marico 
Ferenčak, Marijo in Ludvika Kocen / 

za † Kodrič Terezijo (7. dan) 

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Martin iz Brage, škof 

20. 3. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † Ţerjav Draga (nam. cv.) 
za † moţa Lazarja Mijokovič, starše Ano in Joţeta 
ter brata Joţeta Volčanšek / 

za † dr. Zvonimirja Škofljanca, njegove starše, 
starše Hribar, Reziko Kovačič in po namenu 

NEDELJA 
5. POSTNA, TIHA 

 

Serapion,  

škof, mučenec 

21. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Novosel Rozalijo (30. dan) 

za † Omerzu Slavka (obl.) in Stojanovič Mijana 

(obl.) 

 

za † Zorko Faniko 
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