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VIDEL JE IN VEROVAL
Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Pljunil je na tla in s slino 

narédil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!« Odšel je torej in 
se umil. Ko se je vrnil, je videl. Jezus mu je rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« 
In ta je odgovóril ter rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?« Jezus mu je 
rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.« Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,« 
in se je pred njim poklonil do tal.  (Jn 9,1.6-7.36-38) 

Človek je bil slep od rojstva. Jezus je pljunil na tla in naredil blato. Z njim mu 
je pomazal oči. Podobno je ob začetku sveta Stvarnik iz prahu zemlje oblikoval 
prvega človek in mu vdihnil dušo. Slepi se je umil v vodi in je videl. Krstna voda 
nas je izmila vseh grehov. Vedno znova nas spoved izmije grehov. Tako lahko spet dobro ločimo med 
dobrim in zlim. V obhajilu se nam daje kot hrana, da v Njegovi moči izvršujemo dela usmiljenja. Kot je 
zapisal apostol Pavel v pismu Efežanom: »Bratje in sestre, nekoč ste bili temà, zdaj pa ste luč v Gospodu. 
Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici.« 

Tej luči je v polnosti sledil varuh Svete družine, sveti Jožef. Ob njegovem godu začenjamo teden 
družine. Zaključimo ga z Gospodovim oznanjenjem Devici Mariji. Njena priprošnja ter varstvo njenega 
ženina sv. Jožefa naj prinese našim družinam luč razumevanja, ljubezni ter spoštovanja. 

Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
• Danes, 19. marca, 4. postna nedelja; začetek tedna družine. 
• V petek, 24. marca, duhovna priprava na praznike za mladino v cerkvi na Kokrici ob 19.00. Nagovor 

zaporniški duhovnik Robert Friškovec.
• V soboto, 25. marca, izobraževanje za letošnje animatorje oratorija na Trsteniku ob 9.00(do 14.00). Po 

večerni maši v Goričah nočno bedenje pred Najsvetejšim v cerkvi do jutra. 
• Prihodnja nedelja, 26. marca, 5. postna - tiha. Pri maši se bomo spomnili naših staršev. Začetek 

misijona na Radiu Ognjišče.
• V torek, 28. marca, župnijski pastoralni svet ob 19.30. 
• V sredo, 29. marca, spoved za veroučence v času družinskega verouka ob 17.30. 
• V petek, 31. marca, spovedni dan ob radijskem misijonu: Kranj – Sv. Kancijan. 
• V soboto, 1. aprila, duhovni dan za družine prvo obhajancev v Goričah od 9.00 do 12.30. Nova 

zakonska skupina na Trsteniku ob 20.00. 
• Nedelja, 19. marca, 6. postna – cvetna. Križev pot v naravi ob 18.00. 
• Umrl je Stane Tiringer, mežnar naše župnijske cerkve. Pogreb z mašo v nedeljo ob 15.00. Zahvaljujemo 

se mu za vse požrtvovalno delo v naši župniji. Zavedal se je, da smo kot kristjani poklicani, da dejavno 



sodelujemo v domači župniji po svojih sposobnostih in talentih. Bogato jih je dal na razpolago. 
Domačim iskreno sožalje. Priporočamo ga v molitev. 

• Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko in druge revije. Zadaj vzemite!

NAMENI SVETIH MAŠ OD 19. MARCA DO 2. APRILA 2023
Nedelja
730 Tenetiše
830

4. postna nedelja 
za + Nežo Grašič
za + Petra in Katarino, obl. Iljon ter Janeza Ješe

19. marec

Ponedeljek
1700

Martin iz Brage
za + Miha Celarja, obl.

20. marec

Torek
1700

Serapion, škof
za + Luka Porenta

21. marec

Sreda
1700

Lea, spokornica
za srečen porod in zdravje
za + Magdo Urbanček

22. marec

Četrtek Alfonz, škof 23. marec
Petek Katarina Švedska, redovnica 24. marec
Sobota
1900

Gospodovo oznanjenje Devici Mariji
za + mamo Ivanko in teto Milko Markuta
za + Staneta Tiringerja, 7. dan
za + Marijo Remic

25. marec

Nedelja
730 Tenetiše
830

5. postna nedelja - tiha
za + Nežo Grašič
za + Angelo Dolinar, obl.
za + Tomaža Lombarja

26. marec

Ponedeljek
1900

Gelazij, škof
za + Marijo Štern, obl.

27. marec

Torek
1900

Milada, devica
za + Vinka in Zofijo Cuderman

28. marec

Sreda
1900

Štefan, papež
za + Angelo Dolinar

29. marec

Četrtek Janez Klimak, opat 30. marec
Petek Kornelija, mučenka 31. marec
Sobota
2000

Tomaž Toletinski, mučenec
za + Pepo, obl. in Jožeta Porenta

1. april

Nedelja
730 Tenetiše

830

6. postna nedelja – cvetna
za + Anico Toporš, obl. in njene starše
za + Lojzeta Kaštruna, obl.
za + Marjana Gregorca
za + Vinka in Francko Valjavec, obl.

2. april

čiščenje in 
krašenje

Tenetiše: skupina 1. april


