
 

V tem tednu:  cvetni teden: pletenje butar 

Svetopisemska skupina se dobi  v sredo ob 19. 45 uri v Domu srečanj. 

Lepo vabljeni, da se nam tudi na novo pridružite. 

 Dežurni ministran: Urban Rančigaj, Anej Semprimožnik 

Bralci  v ned.: pridite pri kateri maši boste —bo tudi branje pasjona 

Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž 
 

Izdaja: Župnija Gomilsko,     T: 03/572-61-98,      M: 041 673 716,   Odg.: Martin Cirar, župnik  

                                    zupnija.gomilsko@rkc.si          http//zupnija-gomilsko.rkc.si  

 

NED - 3.4.  
5. postna ned. - �ha 
Rhard (Riko), škof 

 

 
 
 
 

 

 
 

7.00 
 

7.30 
 

10.00 
 

15.00 

 

 Češčenje, spovedovanje – g. Pirnat 
Za Za vse župljane—žive in rajne 
Za +Miro Rakun,  spovedovanje g.P. 

Pogreb +Bernardke Vasle s sv. mašo 
 

PON – 4.4. 
Izidor Sevil., škof, c. uč. 

 
 

 
 

19.00 
 

Za vse Sternadove 

 

TOR - 5.4.        
Vincencj Ferrer, duhovn 

 

 
 

 

 

19.00 
 

 

  

Za +Bernardko Vasle —osmina 

 

SRE - 6.4.    
Irenej, škof, mučenec 

  

   
 

19.00 
  

Za +Ano Pristalič –oblet. in njene 

 

ČET - 7.4.      

Janez Krstnik de la Salle 
duhovnik, red. ustanovit. 

 

Št.R. 
 

17.00 
  

Za +Ivana Novaka 
 

 

PET - 8.4.      
Dionizij, škof 

  

 
 

 

19.00 
 

Križev pot—osmi razred 
Za +Marijo (god) in Ivana Knez  

SOB - 9.4.   
Valtruda, redovnica, 
pokornica 

  

19.00 
 
 
 

  

Za +Franca Kneza (god, r. d.)  

NED - 10.4.  
6. postna ned. -cvetna 
Dionizij (Domen), škof, 
mučenec  

  

7.00 
 

7.30 
 

10.00 

 Češčenje, spovedovanje –g. Pirnat 
Za Za vse župljane—žive in rajne 
Blagoslov zelenja pri pokopališču 

Za +Ivana –oblet. in Jožico Vaš 

 
 

3.4.2022   5. postna nedelja   št: 14Ko pa so ga  

..       

            B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A
                                                                                                                                 

Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel: 
»Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Nato 
se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za dru-
gim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena pred 
njim. Jezus se je vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče 
obsódil?« Rekla je: »Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi 
jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši 
več!«                                                                                (Jn 8,7–11) 
        B E S E D A  O  B E S E D I    

 

              NE OBSOJAJ Jn 8,1–11  

  

Velikokrat v življenju smo podobni pismoukom in farizejem iz današnjega evangelija, ki 
so zasačili neko žensko v prešuštvovanju in jo z užitkom privlekli pred Jezusa. Vedeli 
so namreč, da je do takšnih žensk preveč popustljiv, saj jim je bil znan primer javne 
grešnice, ki mu je s solzami umivala noge in jih brisala z lasmi – on pa nič. Mojzesova 
postava je ukazovala, da je treba žensko, ki jo zalotijo pri prešuštvovanju, pobiti s ka-
menjem. Kaj pa bo rekel na to tale Jezus iz Nazareta? Si bo upal nasprotovati Mojze-
su? Evangelist Janez pove, da tožiteljem sploh ni dal odgovora, temveč se je samo 
sklonil in nekaj pisal po tleh. Nekateri so razlagali, da je pisal v prah grehe tistih mož. 
Francoski pisatelj Francois Mauriac pa meni, da je v tla gledal iz usmiljenja do prestra-
šene ženske, kajti očitajoči pogled boli, ker smo ga prevarali za ljubezen. Potem se je 
zravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Vsi so 
šli proč, kajti videl je v njihova srca. Ženi ni rekel: »Ti si pa nedolžna. Kar si delala, ni 
greh!« Ne! Vidi v njeno dušo, vidi njeno skesanost, zato ji pravi: »Tudi jaz te ne obso-
jam. Pojdi in odslej ne greši več!« 
Bili bi strahotno dvolični (in dejansko taki tudi smo), če nas v odnosu do soljudi ne bi 
vodila zavest, da smo bili že tolikokrat deležni Božjega usmiljenja in smo doživeli nje-
govo odpuščajočo ljubezen. Ali ni torej zdaj naša dolžnost, da smo obzirni, razumeva-
joči in usmiljeni? Ljudska modrost »Vsi smo krvavi pod kožo« pomeni, da imamo vsi 
napake, slabosti ter večje ali manjše grehe na vesti. Naslov današnjega evangeljskega 
odlomka je Grešnik ne sme obsojati grešnika. Apostol Pavel je zapisal: »S tem ko so-
diš drugega, obsojaš sam sebe; saj ti, ki sodiš, delaš enako« (Rim 2,1). Nemalokrat 
nam manjka modrosti, da bi raje molčali, kakor pa na veliki zvon obešali slabosti in 
napake drugih. Deloma je razlog to, da hočemo (zavestno ali podzavestno) opraviče-
vati sebe, saj če so drugi tako slabi, mi navsezadnje nismo med najslabšimi.                                                 
Po: S. Čuk, Misli srca 



5. postna nedelja  -  �ha - pri nas spovedna 

Dobri Jezus! Tudi moja dejanja so včasih vredna obsojanja. Vem, da ; 
zgolj mirno »sediš in pišeš po tleh«, a tvoja mirnost in sprejemanje me 
še toliko bolj opominja in vzpodbuja k spreobrnjenju.  
Vendar pa se ob vsem tem še prevečkrat znajdem na drugi strani: obso-
jam, obtožujem, z besedami »kamnam« druge. Daj mi moči, da ravnam 
kot ;. Naj bo moj molk poln ljubezni in razumevanja, hkra; pa vzpod-
buda, da vsi postajamo boljši. Vsekakor pa je pomembno, da začnem 
spreminja; sebe. Pomagaj mi pri tem.  

 

 

OBHAJANJE ZAKRAMENTA SPRAVE / SVETA SPOVED 
Spoved je zdravilišče in okrevališče, je srečanje ranjenega z Zdravni-
kom, grešnega s Sve;m, prizadetega in tolažnika, ponižnega in ;stega, 
ki dviga ponižne, izgubljenega in ;stega, ki pokaže pravo pot. Tistega v 
temi in ;stega, ki je rekel, da je Luč. Tistega, ki je rekel, da je Pot. Pobi-
tega in ;stega, ki je rekel, da je Življenje. Osamljenega in ;stega, ki se 
želi druži; z ljudmi. Po zakramentu sprave ali spovedi, se spravimo z 
Bogom, s katerim smo zaradi svojega greha prekinili odnos ter lahko 
zaživimo svoje življenje znova. Spravimo se tudi s Cerkvijo, od katere 
nas je greh oddaljil ali celo izključil. Spoved je Božji dar ljubezni. Z gre-
hom zavračamo Božjo ljubezen, ranimo svoje človeško dostojanstvo in 
škodujemo Cerkvi, katere živi član naj bi bil kristjan. Po daru odpušča-
nja Boga Očeta se moramo vrni; v občestvo z njim in Cerkvijo. Iskreno 
priznamo in obžalujemo svoje grehe in sklenemo, da bomo zapus;li 
stran pota in zaživeli novo prijateljstvo z Bogom. Kesanje je znamenje 
spreobrnjenja. Izraža pripravljenost, da si bomo odslej bolj prizadevali 
za zvestobo Bogu in njegovim zapovedim.  

 

Molitev po sve� spovedi  
Gospod, zahvaljujem se Ti, ker si čakal na mojo vrnitev in mi odpus;l 
grehe. Prosim Te, sprejmi to mojo spoved in podari mi milost, da ne 
bom več grešil, da Ti bom zvesteje služil ter da bom bolj Tebe vreden. 
Upam, da mi boš vedno prišel na pomoč, posebej v času skušnjav. Za-
hvaljujem se Ti za vse, kar si že do sedaj storil zame, ker si mi izročil 
svojo Mater Marijo, da Ona prosi zame, da Te bom sprejemal vedno 
bolj vredno. Bodi slavljen, Bog na vse veke. Amen.  

 
 

Naslovljeno na vas 
 

 

VELIKONOČNA SPOVED: vsak dan pred sv. mašo (lahko tudi po njej)  

Na ;ho nedeljo, 3.4. pa pri obeh mašah g. Alojz Pirnat. Izkoris;mo prilož-

nos;!   

Bolniki, ki niso tega opravili na prvi petek (1.4.) lahko to 

storijo ta petek dopoldne. Hvaležen vam bom, če mi 

boste sporočili, kateri želite preje; velikonočno obhajilo 

na domu  /župnik  041 673 716  

Veroučenci naj  opravijo spoved v tem—cvetnem 

tednu.  Birmanci pred mašami med tednom. 
 

RADIJSKI MISIJON NA RADIJU OGNJIŠČE  -  OD 3. DO 9. APRILA 2022  

− V okviru radijskega misijona na radiu Ognjišče, v petek, 8. 4. 2022, v 

Petrovčah, spovedni dan za vso dekanijo od 9. do 19. ure.  
 

 POMOČ UKRAJINCEM 
Materialna pomoč  - zbiramo suha in trajna živila, vodo v plastenkah in 
higienske pripomočke. 
 Prevzem v nedeljo po obeh sve;h mašah. Lahko oddate tudi pred Škofij-
skim domom v Vrbju od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure. 
Karitas tudi prosi za pomoč vse, ki imajo možnost za names;tev begun-
cev in jim lahko nudijo sobo s kuhinjo in lastnimi sanitarijami. 
Finančna pomoč: v župnijski cerkvi bo nabiralnik za Karitas namenjen  
zbiranju pomoči  
Darujete lahko tudi preko TRR: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1,  
1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761 Sklic: SI00 870  
Namen: Pomoč Ukrajini     

Prispevek v višini 5 Eur Lahko posredujete z SMS sporočilom KARITAS5 na  
1919. 
       

Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upošteva; navodila za 

preprečevanje širjenja covid –19: razkuževanje rok, maske ali razdalja/

razen za člane gospodinjstva ali razreda/. Potrdilo PCT ni več potrebno.  
 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 


