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GLASNIK 
5. POSTNA - TIHA NEDELJA

5.	POSTNA	-	TIHA	NEDELJA,	LETO	A	
JANEZOV	EVANGELIJ	11,1-45	

Tis$	čas	je	bil	neki	bolnik,	Lazar	iz	Betánije,	iz	vasi	Marije	in	njene	sestre	Marte.	Marija	je	bila	$sta,	
ki	je	Gospoda	mazilila	z	dišavnim	oljem	in	mu	obrisala	noge	s	svojimi	lasmi.	Njen	brat	Lazar	je	bil	
bolan.	Sestri	sta	tedaj	poslali	Jezusu	sporočilo:	»Gospod,	glej,	$s$,	ki	ga	imaš	rad,	je	bolan.«	Ko	je	
Jezus	to	slišal,	je	rekel:	»Ta	bolezen	ni	za	smrt,	ampak	v	Božje	veličastvo,	da	bo	po	njej	poveličan	
Božji	Sin.«	
Jezus	 je	 ljubil	Marto,	njeno	 sestro	 in	 Lazarja.	Ko	 je	 torej	 slišal,	da	 je	bolan,	 je	ostal	 še	dva	dni	 v	
kraju,	kjer	 je	bil.	Nato	 je	 rekel	učencem:	»Pojdimo	spet	v	 Judejo.«	Učenci	so	mu	dejali:	»Učitelj,	
pravkar	so	te	hoteli	Judje	kamná$,	pa	greš	spet	tja?«	Jezus	je	odgovóril:	»Ali	nima	dan	dvanajst	ur?	
Če	 kdo	 hodi	 podnevi,	 se	 ne	 spotakne,	 ker	 vidi	 luč	 tega	 sveta;	 če	 pa	 kdo	 hodi	 okrog	 ponoči,	 se	
spotakne,	ker	v	njem	ni	luči.«	
To	je	rekel,	in	nato	jim	je	dejal:	»Naš	prijatelj	Lazar	spi,	vendar	grem,	da	ga	zbudim.«	Učenci	pa	so	
mu	rekli:	»Gospod,	če	spi,	bo	ozdravél.«	Jezus	je	govóril	o	njegovi	smr$,	oni	pa	so	mislili,	da	govori	
o	navadnem	spanju.	Tedaj	jim	je	Jezus	povedal	odkrito:	»Lazar	je	umrl.	Zaradi	vas	pa	se	veselim,	da	
nisem	bil	tam,	da	boste	verovali.	A	pojdimo	k	njemu!«	Tomaž,	ki	se	je	imenoval	Dvojček,	je	tedaj	
rekel	součencem:	»Pojdimo	še	mi,	da	umremo	z	njim!«	
Ko	je	torej	Jezus	prišel,	 je	zvedel,	da	je	Lazar	že	š$ri	dni	v	grobu.	Betánija	pa	je	blizu	Jeruzalema,	
približno	petnajst	stadijev	od	njega.	Veliko	Judov	je	prišlo	k	Mar$	in	Mariji,	da	bi	ju	tolažili	zaradi	
njunega	brata.	Ko	je	Marta	slišala,	da	prihaja	Jezus,	mu	je	šla	napro$;	Marija	pa	je	sedela	doma.	
Marta	je	tedaj	rekla	Jezusu:	»Gospod,	ko	bi	bil	$	tukaj,	bi	moj	brat	ne	umrl;	a	tudi	zdaj	vem,	da	$	
bo	Bog	dal,	kar	koli	ga	zaprosiš.«	Jezus	ji	je	rekel:	»Tvoj	brat	bo	vstal.«	Marta	mu	je	dejala:	»Vem,	
da	bo	vstal	ob	vstajenju	poslednji	dan.«	Jezus	ji	je	rekel:	»Jaz	sem	vstajenje	in	življenje:	kdor	vame	
veruje,	bo	žível,	tudi	če	umre;	in	vsakdo,	ki	živi	in	vame	veruje,	vekomaj	ne	bo	umrl.	Veruješ	v	to?«	
Odgovorila	mu	je:	»Da,	Gospod.	Trdno	verujem,	da	si	$	Kristus,	Božji	Sin,	ki	prihaja	na	svet.«	In	ko	
je	to	rekla,	je	odšla	in	poklicala	Marijo,	svojo	sestro.	Skrivaj	ji	je	dejala:	»Učitelj	je	tukaj	in	te	kliče.«	
Ko	je	ta	to	slišala,	je	hitro	vstala	in	mu	šla	napro$.	
Jezus	še	ni	prišel	v	vas;	še	vedno	je	bil	na	kraju,	kjer	mu	je	prišla	napro$	Marta.	Judje,	ki	so	bili	pri	
njej	v	hiši	in	jo	tolažili,	so	videli,	da	je	Marija	hitro	vstala	in	odšla	ven.	Stopili	so	torej	za	njo,	ker	so	
mislili,	da	je	šla	h	grobu,	da	bi	tam	jokala.	Marija	je	prišla	tja,	kjer	je	bil	Jezus.	Ko	ga	je	zagledala,	
mu	 je	padla	k	nogam	 in	mu	 rekla:	»Gospod,	ko	bi	bil	$	 tukaj,	moj	brat	ne	bi	umrl.«	Ko	 je	 Jezus	
videl,	da	joka	in	da	jokajo	tudi	Judje,	ki	so	prišli	z	njo,	ga	je	do	srca	ganilo	in	je	vzdrhtél.	In	dejal	je:	
»Kam	 ste	 ga	položili?«	Rekli	 so	mu:	 »Gospod,	 pridi	 in	 poglej!«	 Jezus	 se	 je	 zjokal.	 Judje	 so	 tedaj	
govorili:	 »Glejte,	 kako	 ga	 je	 imel	 rad.«	 Nekateri	 izmed	 njih	 pa	 so	 dejali:	 »Ali	 ni	mógel	 on,	 ki	 je	
slepemu	odprl	oči,	tudi	stori$,	da	bi	ta	ne	umrl?«	
Jezus	je	bil	v	sebi	spet	ganjen	in	je	šel	h	grobu.	Bila	je	to	votlina	in	pred	njo	je	bil	prislonjen	kamen.	
Jezus	je	rekel:	»Odstranite	kamen!«	Marta,	sestra	umrlega,	mu	je	dejala:	»Gospod,	že	ima	zadah,	
saj	je	četr$	dan	mrtev.«	Jezus	ji	je	rekel:	»Ti	mar	nisem	rekel,	da	boš	videla	Božje	veličastvo,	če	boš	
verovala?«	Odstranili	so	torej	kamen;	Jezus	pa	je	vzdignil	oči	in	rekel:	»Oče,	zahvaljujem	se	$,	ker	si	
me	uslišal.	Vedel	sem,	da	me	vsělej	uslišiš,	toda	zaradi	množice,	ki	stoji	okrog	mene,	sem	rekel,	da	
bi	verovali,	da	si	me	$	poslal.«	
In	ko	je	to	izrekel,	 je	zaklical	z	močnim	glasom:	»Lazar,	pridi	ven!«	In	umrli	 je	prišel	ven.	Noge	in	
roke	je	imel	povezane	s	povôji	in	njegov	obraz	je	bil	ovit	s	prtom.	Jezus	jim	je	rekel:	»Razvežite	ga	
in	pus\te,	naj	gre!«	Veliko	Judov,	ki	so	prišli	k	Mariji	in	videli,	kaj	je	stóril,	je	začelo	verova$	vanj.
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MOZIRJE

Nedelja
29. 3. 2020

5. POSTNA - TIHA 
NEDELJA

10.00 za žive in pokojne župljane
za spravo
za + Stanojkovič Sretena in rodbino Krebs
za + Hriberšek Franca, Cirilo in Nušo Ivančič 
(obletna)

Ponedeljek
30. 3.

18.00 za + Terezijo Breznik (8 dan)
za zdravje

Torek
31. 3.

18.00 za + Ljudmilo Završnik
za + starše in Ivana Podvratnik (obletna)

Sreda
1. 4.

18.00 na čast Svetemu Duhu

Četrtek
2. 4.

18.00 za nove duhovne poklice
za + starše Belak in Plešnik

Petek
3. 4.

postni petek 18.00 v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Ivana Glušič (30 dan)
za uslišanje molitve

Sobota
4. 4.

18.00 za + Stankota in Marijo Trap
za + Slavkota Brinovšek in Jožefa Ježovnik
za + Ivana Gostečnik in + Pušnikove

Nedelja
5. 4. 
2020

CEVTNA 
NEDELJA

10.00

Šmihel

za žive in pokojne župljane
za + Pustotske in Ivana Germadnik
za + Jožefo Usar
za + Ano in Antonijo Orel in + Orlove
za + Gostečnik Ivana in + sorodnike

OZNANILA od 29. 3. - 5. 4. 2020

Cvetna nedelja 2020: Prenos sv. maše bo iz župnijske cerkve v Mozirju ob 10h. Na začetku bo 
blagoslov zelenja. 

Sv. mašo iz mozirske cerkve lahko spremljate preko interneta vsako nedeljo ob 10 uri in vsak dan 
med tednom ob 18 uri. 

Program velikonočnih praznovanj v Mozirski cerkvi lahko najdete na spletni strani. 

Kdor bi rad daroval za sv. mašo, me lahko pokliče na 031 461 700 za dogovor za namen in 
datum maše. Še je prostor tudi za velik četrtek, veliko soboto in tudi naprej.
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