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4. POSTNA NEDELJA
„Če bi bil jaz Bog, bi bilo na svetu vse drugače. Vladal bi stro-

go in veliko več ljudi bi kaznoval, ker to zaslužijo. Grehov bi 
ne odpuščal toliko, ker ljudje zopet grešijo, čeprav obljubijo, da 

se bodo poboljša-
li. Kdor mene ljubi, 
tega bi ljubil tudi 
jaz in mu izpolnil 
vse prošnje in želje. 
Kdor pa mene za-
metuje, tega bi prav 
kmalu poklical pred 
sodbo in mu dal, 
kar si je zaslužil. Če 
bi hudobni prosili 
dežja, bi jim poslal 

sušo in obratno. Toda - hvala Bogu, jaz nisem Bog.“ Bog je čisto 
drugačen kot smo mi ljudje. Mi računamo človeško, včasih so-
vražno in hinavsko, Bog pa potrpi z nami grešniki. Vedno nas 
čaka, nas ljubi in nam daje možnost spreobrnitve. Če bi mi lju-
dje morali soditi soljudi, bi bil na svetu škandal. Ali znamo od-
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puščati, kot odpušča Bog? Ali znamo pozabiti, kar pravimo da 
smo oprostili? Ker nosimo posledice izvirnega greha, vidimo v 
človeku najprej slabosti in še te dokaj kritično in pretirano ob-
sojamo. Hvala Bogu - mi nismo Bog. 

Osnova vseh odlik svetega Jožefa 
je dejstvo, da je bil od Boga izbran za 
ženina - deviškega moža Marije iz ka-
tere si je druga Božja oseba po moči 
Svetega Duha privzela človeško nara-
vo, da bi preko nje odrešila človeštvo. 
Jožef je bil z Marijo povezan v resnič-
nem zakonu, zato je pred judovsko 
postavo veljal za Jezusovega očeta. 
Sveti Jožef je bil tako varuh nazareške 
družine. Kakšna plemenita duša! Ka-
kšna plemenita osebnost. Vzor vseh 
mož in očetov! Čudovito delo Božje milosti. Tako umetnino si 
more zamisliti in ustvariti samo Bog.

KITAJSKA PRIPOVED
Kmet je imel samo enega konja za obdelovanje zemlje in še ta 

mu je pobegnil. Prišli so sosedje in obžalovali njegovo nesrečo. 
Kmet je ostal miren in jih je vprašal: „Kako pa veste, da je to ne-
sreča?“ Čez nekaj dni se je konj vrnil v spremstvu desetih divjih 
konj. Spet so prišli sosedje in mu čestitali k toliki sreči. Tudi 
tokrat jih je kmet mirno vprašal: «Kako pa veste, da je to sreča?“ 
Naslednje dni je kmetov sin jahal enega od divjih konj, padel z 
njega in si zlomil nogo. Ko so sosedje obžalovali kmetovo nesre-
čo, jih je spet vprašal: „Kako pa veste, da je to nesreča?“ Kmalu 
potem se je vnela vojna. Vsi mladi fantje so morali v vojsko - ra-
zen kmetovega sina, ki se zaradi zlomljene noge ni mogel ude-
ležiti bojev. Ali znamo vse dogodke življenja sprejemati iz Božje 

roke? Ali vidimo v vsem znamenje njegove dobrote in skrbi za 
nas? Sreče ni tu in tam - ne v palačah bogatih, ne v šolah in uni-
verzah, ne na nogometnih igriščih in dirkališčih, ne na vzhodu 
in zahodu, severu ali jugu - sreča je vedno globoko v tvojem 
srcu. Kraj tvoje sreče si ti sam; samo, če se povrneš k samemu 
sebi, boš našel svojo srečo.

GOSPODOVO OZNANJENJE
Bog je Marijo pripravil na ma-

terinstvo s tem, da jo je obvaro-
val izvirnega greha in jo obdaril 
s polnostjo milosti. Zato jo je 
angel pozdravil: „Zdrava, milosti 
polna, Gospod je s teboj!“ Marija 
se je pogovarjala z angelom. Po-
tem je nastopil trenutek molka. 
Nebesa in zemlja so čakala Mari-
jin odgovor. V ta edinstveni molk 
izreče Marija svoj „DA“: „Glej 

dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi.“ Na Mariji-
no privolitev se je zgodilo to, kar je tako mojstrsko zapisal sveti 
Janez: „Beseda je meso postala in se naselila med nami.“

GODOVI IN SVETE MAŠE
MAREC

16
PONEDELJEK

Hilarij 18.00 † Angela Kadivec, 7. dan

17
TOREK 

Patrik 18.00 † Anton Kadivec

18
SREDA

Ciril 8.00 Po namenu



19
ČETRTEK

JOŽEF - ŽENIN 
DEVICE MARIJE

8.00
18.00

† Jože in Ana Jeretina
† starši

20
PETEK

Klavdija 18.00 † Mariji v zahvalo

21
SOBOTA

Hugolin 18.00 † Janez Jenko, obl.

22
NEDELJA

5. POSTNA NEDELJA 
- TIHA NEDELJA

8.00
10.00

† Marija Ovniček in † Jurčkovi
† duhovnik Marjan Kožlin

23
PONEDELJEK

Rebeka 18.00 † starši Kavčič, Perdan, Slavko

24
TOREK 

Katarina 18.00 † Franc Omers (Štrukljevi)

25
SREDA

GOSPODOVO 
OZNANJENJE

8.00
18.00

† starši
† Janko Stare

26
ČETRTEK

Evgenija 18.00 † Ivanka Kralj

27
PETEK

Peregrin 18.00 † Marija Novak, obl.

28
SOBOTA

Bojan 18.00 † Marija, Terezija, Janez Pintar

29
NEDELJA

CVETNA NEDELJA 8.00

10.00

† starši, sestra in sorodniki Novak, 
Prebačevo
Za zdravje, Hrastje

MOLITEV KRIžEVEGA POTA

Na Prebačevem bo molitev 
križevega pota vsak postni petek 
ob 19h.


