TRETJA POSTNA NEDELJA – 15. MAREC 2020

STUDENEC ŽIVE VODE
Na poti iz Galileje proti Jeruzalemu gre Jezus s svojo skupino skozi
Samarijo. To je najkrajša pot; tri dni hoda. Ni pa to najlažja pot, kajti
potrebno je iti skozi sovražno deželo. Judje in Samarijani ne govorijo
drug z drugim. Sovražijo se. Včasih se celo bojujejo med seboj. Le
zakaj?
To je stara zgodba. Samarijani so mešano ljudstvo: Judje in tujci. Že
devet stoletij ne hodijo več v jeruzalemski tempelj k molitvi. Boga
molijo na neki svoji gori, na gori Garizim. Judje jih zato imajo za
neumno ljudstvo.
Vendar na poti skozi Samarijo Jezus stori nekaj, česar se pozneje še vsi spominjajo: govori z
nekom iz Samarije. To se ne dela. Govori celo z neko ženo. To je še manj dovoljeno.
Nenazadnje jo prosi celo za uslugo. Judje se nad tem zgražajo, toda Samarijani prisluhnejo
njegovi besedi.
Vse to pa se dogaja pri studencu, ki je bil že tedaj star 18 stoletij. Zanimivo je, da ta obstaja
še danes. Globok je 23 m in njegova voda ni kalna kot voda iz kakšne mlake ali kapnice,
temveč sveža, čista in živa; prihaja namreč iz izvira v vodnjaku.
In evangelist Janez piše svoj evangelij okrog leta 90 po Kristusu. To je čas, ko templja, v
katerega Samarijani niso hoteli hodit molit, ni več. V tem času je veselo oznanilo bilo v
Samariji že uspešno oznanjano. In to oznanilo je kot sveža voda pri izviru, ki nenehno žubori.
V omenjenem odlomku pa želi evangelist še posebej poudariti tri stvari:
1. Jezus je s svojim zgledom podrl pregrado med Judi in Samarijani.
2. Samarijani so postopno odkrili, kdo je Jezus: mož, ki je žejen; prerok; Mesija ali Kristus in
končno odrešenik sveta.
3. Ko kristjani poslušajo to zgodbo, lahko gredo v šolo k Samarijanki in odkrijejo, da Jezus resnično daje živo vodo.

Na današnjo tretjo postno nedeljo beremo evangelij, ki
je prežet z ljubeznijo in mirom. On, ki je naš
Odrešenik-Mesija in živa voda, se pogovarja in celo pije
iz vrča Samarijanke. S tem nam želi pokazati, da smo
prav vsi njegovi ljubljeni otroci.
Zato naj Gospodov dan ne bo le dan počitka, ampak tudi
veselo srečanje s Kristusom. Praznovanje nedelje naj
nas vedno bolj osvobaja, da ne bomo sužnji dela.
Tesneje naj nas povezuje z Bogom in ljudmi ter prinaša
Božji blagoslov tudi na naše vsakdanje delo in skrbi.

Vodi me, Jezus, k studencu svojega veselega oznanila! Pri tebi hočem piti veselje, spoznati Očeta in izprositi pogum, da v
vseh drugih gledam brate in sestre ter jim ponudim svoj pozdrav kot kozarec sveže vode v jutranjem soncu. Izbrisati hočem
prezir, prilepljen na obraz svojih bratov. Prejeti hočem od najmanjšega in najbolj zapostavljenega brata dar, ki ga nikoli ni
mogel dati, ker ni nihče zaprosil zanj! Podati hočem naprej živo vodo tvojega veselega oznanila!
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… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …








Obhajamo tretjo postno nedeljo.
Zaradi epidemije do nadaljnjega v župniji ni veroučnih in drugih srečanj ter tudi svetih maš. Mašne
namene, ki ste jih naročili, bom opravil pri svetih mašah, ki jih bom obhajal zasebno (brez navzočnosti
vernikov).
Navodila slovenskih škofov za obhajanje velikonočnih praznikov 2020:
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-velikonocne-praznike-2020-v-casu-epidemijecovid-19
Svete maše lahko spremljate:
https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije
Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga
prejmemo v duhovni obliki.
https://katoliska-cerkev.si/kako-prejemamo-duhovno-obhajilo
Zahvaljujemo se skupini iz Radenci - sever, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje
cerkve ima od sobote naprej skupina iz naselja bloki.
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http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 15. do 22. marca 2020

T RETJA POSTNA NEDELJA
Za žive in + župljane; V zahvalo za zdravje

15. MAREC
Sv. Janez od Boga

Za + Angelo Števanec, obl. in + Leopolda

PONEDELJEK
16. MAREC

Za + Milka Štelcerja (Škrget Kristijan, David Šilein Darko Mlasko z družinami)

Sv. Hilarij Oglejski

TOREK
17. MAREC

Za + mamo Antonijo Mlinarič, obl. in + očeta Mateja

Sv. Jedrt (Jerica)

SREDA
18. MAREC

Za + Mladena Vöröša, 30. dan

Sv. Ciril Jeruzalemski

Za + Jožico Gregor

(p. n. Franca Antoliča)

ČETRTEK
19. MAREC

Za + Šoštarič Jožeta
Sv. Jožef

(p. n. domačih)

Za + Slavko in Jožeta Grosa

PETEK
20. MAREC

Za + Erika Mohar

(družina Sokler)

Sv. Klavdija

SOBOTA
21. MAREC

Za + Jožeta Pepija Pelc ob godu
Sv. Nikolaj

V zahvalo ob preživetju družine in vnukinje v prometni nesreči

Č ETRTA POSTNA NEDELJA
22. MAREC
Sv. Lea

Za žive in + župljane; Za + Marijo in Alojza Puklavec, obl.
Za + Haukove ter + Aniko in Štefana Mataj iz Sodišinec

