
Svetnik tedna – sveta Lea  

Imena: Lea, Leja, Lejca, Lejka, Leonida, Lia, Lija. 

Njeno življenje poznamo po opisu sv. Hieronima. Lea je bila poročena 

z nekim uglednim in bogatim Rimljanom. Ob zgodnji moževi smrti je 

bila še zelo mlada. Svetovali so ji novo poroko. Zasnubil jo je prav tako 

mlad in sposoben mož Vecij Agorij Pretekstat, v 

javnosti široko znan kot zagovornik poganstva. Lea 

ni čutila zanj pravega nagnjenja, zato se ni hotela z 

njim poročiti. Gotovo je odločala tudi razlika v veri. 

Ni zanesljivo ugotovljeno, ali je snubec prej odbil 

Leino zahtevo, da se sprijazni z njenim verskim 

prepričanjem, ali pa je Vecij huje zasovražil 

krščanstvo, ker ga ni hotela za moža. Gotovo je le, 

da sta se pozneje glede vere ostreje razlikovala: on je 

krščanstvu hudo nasprotoval, ona pa je vneto 

zagovarjala krščanske misli in nravnost. Lea se je 

najprej opredelila za družbo asketinj okrog Marceli-

ne in Hieronima kot duhovnega voditelja, nato pa je 

sama prevzela vodstvo take bogoljubne družbe na 

svojem posestvu pri Ostiji južno od Rima, kamor se 

je umaknila. Morda se je iz Rima odselila prav zaradi 

poganskega snubca, ki se z njim ni več marala 

srečati. Krožek okrog vdove Lee je bil malo drugačen kakor rimski 

okrog Marceline. Lea ni imela v bližini mnogo žena in deklet iz višjih 

rimskih slojev, zato je v svojo novo družbico sprejela tudi svoje 

služabnice in jih »učila z zgledom in besedo« (Hieronim). Ta poteza 

napravlja Leo še prikupnejšo, ker je z njo dokazala pravi krščanski čut 

za enakost vseh ljudi v Kristusu. Prav gotovo se je Lea oprijela 

življenja junaške odpovedi in dobrote, tako da je bila s svojimi 

krepostmi spodbuda za vso okolico, sicer je ne bi sv. Hieronim, ki je 

imel oster čut za človeške napake in slabosti, tako brez pridržka 

priznaval za sveto, celo »presveto osebo«. V marcu leta 384 je rimsko 

javnost presenetil dogodek, o katerem so veliko govorili. Hkrati sta 

umrla oba, ugledna in svetniška vdova Lea in za naslednje leto izvoljeni 

konzul Vecij Agorij, njen nesojeni mož. Sv. Lea goduje 22. marca. 
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ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"               

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

        BL. DEVICE MARIJE. 

PAPEŠKA NEDELJA 

4. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

15. 03. 2015 - 22. 03. 2015 

Papež Frančišek je spregovoril o treh zahtevah, 
ki se nanašajo na zakrament spovedi. Na prvem 

mestu je izpostavil potrebo po tem, da se spoved živi kot sredstvo za 
»vzgojo k usmiljenju«. To pomeni, da mora spovednik pomagati 
bratom, da bodo izkusili mir in razumevanje, na človeški in krščanski 
ravni. Iz spovednice mora vsak priti s srečo v srcu, z obrazom, 
obsijanim z upanjem, in včasih tudi s solzami spreobrnjenja in veselja. 
Zakrament spovedi mora biti svobodno srečanje, bogato s 
človečnostjo, preko katerega se lahko »vzgaja k usmiljenju«, ki obsega 
tudi zavzetost za popravilo storjenega hudega. Naučiti se moramo 
opraviti spoved na najboljši način, z občutljivostjo duha, ki je dobra za 
srce spovedanca in tudi spovednika. »Na ta način nam spovedniki 
pomagajo rasti v osebnem odnosu z Bogom, tako da se v srcih širi 
njegovo kraljestvo ljubezni in miru,« je zatrdil papež.  
»Lepo je sprejeti skesane brate in sestre z objemom usmiljenega 
Očeta, ki nas zelo ljubi in pripravi gostijo za vsakega sina, ki se z vsem 
srcem vrne k njemu,« je dejal papež. 
Pri spovedi se duhovnik zaveda, da ni nihče postavljen v to službo 
zaradi lastnih zaslug, ampak smo bili »vsi postavljeni v službo 
usmiljenja po čisti Božji milosti, zastonj in iz ljubezni, in ravno zaradi 
usmiljenja … Smo služabniki usmiljenja zaradi Božjega usmiljenja. 
Nikoli ne smemo izgubiti tega nadnaravnega pogleda, ki nas dela 
zares ponižne, sprejemajoče in usmiljene do vsakega brata in sestre, 
ki prosi za spoved.« 
Po papeževih besedah mora biti tudi poslušanje obtožbe grehov 
nadnaravno, spoštljivo do dostojanstva in osebne zgodovine vsakega, 
tako da bo ta lahko razumel, kaj hoče Bog od njega ali nje. Cerkev je 
zato poklicana, da uvede svoje člane, duhovnike, posvečene in laike, v 
»umetnost spremljanja«, da bi se vsi naučili vedno sezuti si sandale 
pred sveto zemljo drugega. »Vsak skesan vernik, ki pristopi k spovedi, 
je ''sveta zemlja'', ki jo je treba ''obdelovati'' s pastoralno predanostjo, 
skrbnostjo in pozornostjo,« je dejal papež Frančišek. 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila


1. Danes obhajamo obletnico izvolitve papeža Frančiška, zato se bomo 
pred sklepnim blagoslovom Bogu zahvalili za vse, kar nam podarja po 
»Petru našega časa«, papežu Frančišku.  

2. Ker ste nekateri prosili, da bi želeli še danes voliti člane ŽPS, si lahko 
vzamete volilne listke, ki so na mizici v zvonici, in to storite takoj po maši 
ali pa, da jih prinesete izpolnjene do prihodnje srede. 

3. Prihodnjo nedeljo bo po 10. maši sestanek staršev za prvoobhajance. 
Prosim vas, da se sestanka vsi udeležite. 

4. V četrtek je praznik sv. Jožefa, zato bodo maše dopoldan ob 10.00 uri in 
zvečer ob 18.00 uri. 

5. Prihodnjo nedeljo bo med obema mašama spovedoval pater iz Ptuja. Ne 
pozabimo na prejem zakramenta Božjega usmiljenja. 

6. Prihodnjo nedeljo bomo imeli zahvalni dan materam ali materinski dan, 
ko se bomo spomnili naši mater in se Bogu zahvalili za dar življenja, 
krščanske vzgoje in vsega dobrega, ki prihaja po materah. 

7. Prihodnjo nedeljo boste lahko dobili oljčne vejice, ki jih boste lahko vtkali 
v 'žegen' (butaro, presmec). Vaš dar bo šel za gradnjo salezijanskega 
mladinskega centra v Celju. 

8. Kot ste lahko videli, smo ob gospodarskem poslopju postavili nadstrešek 
kot shrambo za razne potrebne stvari. Tako bomo počasi izpraznili 

gospodarsko poslopje in ga uredili za pastoralne namene. V zadnjih 
dveh mesecih in pol ste darovali za obnovo gospodarskega poslopja 
450,- eur in sicer Alojz Pučnik, družina Rebernak, Franc Pliberšek, 
Elizabeta Kumer in Marija Juhart (Prepuž). Ker bi radi nadaljevali z 
obnovo se priporočam tudi drugim. Boglonaj in hvala za razumevanje! 

9. Iskrena hvala tudi za vse darove za kuhinjo, še posebej pa zahvala 
marljivim delavcem: Petru Tonkoviču, Damijanu Tomažiču in Žanu Pemu 
pri pospravljanju gospodarskega poslopja! 

Preteklo nedeljo, 8. marca je papež Frančišek 
namenil poseben pozdrav, molitev in blagoslov 
vsem ženskam, ki si vsakodnevno prizadevajo 
graditi bolj človeško in sprejemajočo družbo. 
Bratsko hvaležnost je sveti oče izrazil tudi 
tistim, ki na tisoč različnih načinov pričujejo za 
evangelij in delajo v Cerkvi. »To je za nas 
priložnost, da poudarimo pomen in nujnost 
njihove navzočnosti v življenju. Svet, v kate-
rem so ženske odrinjene na rob, je jalov svet, kajti ženske ne samo prinašajo 
življenje, ampak nam posredujejo sposobnost videti onstran – one vidijo ons-
tran – posredujejo nam sposobnost razumeti svet z drugačnimi očmi, občutiti 

stvari s srcem, ki je bolj ustvarjalno, bolj potrpežljivo in nežnejše.« 
 

 

Papež Frančišek je imenoval p. mag. Alojzija Cvikla DJ za mariborskega 
nadškofa metropolita. Izhaja iz župnije Nova Cerkev 
pri Celju. Leta 1974 je vstopil v jezuitski red, leta 1983 
pa postal duhovnik. Bil je prvi profesor verouka na 
Škofijski klasični gimnaziji in eno leto tudi pomočnik 
ravnatelja. Pomladi leta 1995 je bil imenovan za pro-
vinciala slovenske province Družbe Jezusove in je to 
službo opravljal do leta 2001, ko je postal rektor Pape-
škega kolegija Russicum v Rimu. Po končanem pos-
lanstvu v Rimu (2010) je zaradi finančnih težav Mari-
borske nadškofije sprejel začasno službo ekonoma in hkrati službo 
duhovnega pomočnika v Vitanju. 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
4. postna nedelja 

------------------- 

15.03.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Urška Flis 

5. postna - tiha nedelja 

Otroška nedelja 

22.03.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

OTROCI 

CVETNA NEDELJA 

Ned. žena in mater 

29.03.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

4. postna ned., 15.03.2015 

Nedelja »laetare« (veselja) 

Obletnica izvolitve papeža 

Frančiška 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Jožeta in Ljudmilo Gori-

čan (obl.) 

Ponedeljek, 16. 03. 2015 

Hilarij Oglejski, škof 
Ob 7.00 + Petra Levarta (obl.) 

Torek, 17. 03. 2015 

Patrik, škof 
 

Sreda, 18. 03. 2015 

Ciril Jeruzalemski, škof 
Ob 07.00 za + Antona Zajka (obl.) (743) 

Četrtek, 19. 03. 2015 

Jožef, Jezusov rednik 

Ob 10.00 za + Alojzijo Grifič (856) 

Ob 18.00 za + Terezijo Novak (obl.), Antona 

in Antonijo ter starše Zadek 

Petek 20. 03. 2015 

Klavdija, mučenka 

Ob 7.00 za + Ivanko in vse + iz družin Zorko 

Ob 18.00 za + Maksa Hojnika (obl.) 

Sobota 21. 03. 2015 

Serapion, škof 
Ob 07.00 za + Marjano Županek 

5. postna ned., 22.03.2015 

Otroška nedelja 

Materinski dan 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Srečka Kresnika (obl.) 

(766) 



 


