
1. V petek, 24. 4., bo ob šesti uri popoldan prva sveta spoved za naše 
prvoobhajance. Najprej bo spokorno bogoslužje, potem sveta spoved, 
sledila bo sveta maša. Čeprav ste vabljeni tudi starši, pa bo dodaten 
spovednik za vas na voljo naslednji mesec, torej 22. maja, dva dni pred 
prvim svetim obhajilom, ko bodo imeli tudi otroci ponovno spoved. Prav 
pa je, da že v petek pridete starši ali vsaj eden od staršev in spremljate 
otroka pri prvi sveti spovedi. Vabljeni! 

2. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo, pa tudi za veliko pomoč in delo 
na gospodarskem poslopju: Davorju Mlakarju, Matjažu Pemu, Alojzu 
Lubeju, Milanu Trdinu, Antonu Leskovarju, Stanku Leskovarju, Denisu 
Pažunu, Matjažu Ugeršek in Damijanu Tomažiču; Martinu Juhartu in 
Simonu Korošcu za popravilo vrtne ograje, Jožetu Pučniku pa za delo v 
vinogradu. Boglonaj! 
 

Teden molitve za duhovne poklice in za novega  
mariborskega nadškofa msgr. Alojzija Cvikla 

»Lepo je biti s teboj, Jezus« je letošnje geslo tedna molitve za duhovne 
poklice, ki ga v Cerkvi na slovenskem obhajamo od nedelje, 19. do 
nedelje, 26. aprila 2015. 

Letošnji molitveni teden smo v Mariborski nadškofiji spremenili kar v 
molitveno devetdnevnico, saj se bomo v vsej nadškofiji zavzeto 

pripravljali na slovesnost škofov-
skega posvečenja nadškofa 
Alojzija Cvikla, ki bo prihodnjo 
nedeljo, 26. 4. 2015 ob 15.00 uri 
v mariborski stolnici. 
 P. Alojzij Cvikl je 62. škof v 
vrsti mariborsko-lavantinskih ško-
fov, 8. naslednik bl. škofa Antona 
Martina Slomška in tretji mariborski 
nadškof metropolit. Za škofovsko 
geslo si je izbral besede: Iz teme 

bo zasvetila luč. Meni, da se še v tako črnogledih situacijah najde 
žarek upanja in dodaja, da je poslanstvo Cerkve prav v prinašanju 
upanja. Spregovoril je tudi o svojem pastoralnem delovanju in dejal, da 
se veseli sodelovanja z duhovniki in laiki.  
»Vedno sem se šalil, da sem v svojem bistvu pastir. Na župniji se zelo 
dobro počutim. Med ljudmi se dobro počutim. To delo mi je pisano na 
kožo. Pričakujem, da mi bodo jezuiti tukaj pomagali, da bi tudi v Maribor 
in v mariborsko nadškofijo res vnesli neke nove elemente, da bi se 
začela prenova, saj za vsako krizo, za vsakim petkom pride tudi velika 
noč.« 
Dejal je tudi, da občuduje mariborske duhovnike in se 
veseli sodelovanja z njimi. »Moja prva skrb oziroma prvi 
poudarek bodo ravno duhovniki. Danes imamo na žalost 
vedno manj duhovnikov. So duhovniki, ki imajo dve, tri 
župnije, zato jim je treba dati vso zahvalo in priznanje 
za zavzetost in skrb. Tukaj bom naredil, kolikor bom 
lahko, da bi bil blizu svojim duhovnikom, da bi skupaj 
načrtovali, iskali rešitve, pa tudi možnosti, kje bi lahko 
duhovnika razbremenili, da bi lahko bil bolj duhovnik.« 

  

Razpored bralcev Božje Besede 
3. velikonočna nedelja 

Otroška nedelja 

19.04.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

OTROCI 

4. velikonočna nedelja 

Ned. žena in mater 

26.04.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Urška Flis 

5. velikonočna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

03.05.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00  

1. berilo: Žan Pem 

2. berilo: Samo Pučnik 

3. velikonočna ned. 

19. 04. 2015 

Otroška nedelja 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Marijo Kolar (obl.), Karla 

in Jožeta 

Ponedeljek, 20. 04. 2015 

Hilda, devica 
Ob 7.00 + Jožefo Muc in sorodnike 

Torek, 21. 04. 2015 

Anzelm, škof 
Ob 19.00 za + Stanislava Mlakarja (8. dan)  

Sreda, 22. 04. 2015 

Hugo, škof 
Ob 19.00 za + Jožefo, Antona in Marijo Pli-

beršek 

Četrtek, 23. 04. 2015 

Jurij, mučenec 
Ob 19.00 za + Antona Zajka (742) 

Petek 24. 04. 2015 

Marija Klopajeva 

Ob 7.00 za + Slavko (obl.), Angelo in Alojza 

Lipuša 

Ob 18.00 spoved prvoobhajancev 

Ob 19.00 uri za + Matildo Mlakar (924) 

Sobota 25. 04. 2015 

Marko, evangelist 

Ob 07.00 za + Pavlo (obl.) in Alojza Vodopiv-

ca ter sorodnike 
Ob 8.00 uri v zahvalo za zdravje in za + Mer-

nikove 

4. velikonočna ned. 

26. 04. 2015 

Ned. žena in mater 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Jurija, Julijano in Branka 

Juharta 



Svetnik tedna – sveti Marko, evangelist 

Sv. Marko, apostol in pisec drugega evangelija goduje 25. aprila. Po izro-

čilu naj bi bil učenec apostola Petra, najverjetneje tudi njegov prevajalec. 

Rodil naj bi se v Palestini l. 20 po Kr., umrl pa naj bi v drugi polovici I. sto-

letja. Marko je bil doma iz ugledne jeruzalemske družine, njegova mati naj 

bi bila lastnica hiše, v kateri se je po Gospodovem vnebohodu zbirala prva 

krščanska občina. Iz tega se da sklepati, da je 

bila v Markovi hiši obednica, kjer je Jezus na 

veliki četrtek obhajal zadnjo večerjo. Po svo-

jem bratrancu Barnabu se je Marko leta 44 po 

Kr. seznanil z apostolom Pavlom. Po mučeniš-

ki smrti apostola Pavla je Marko postal samos-

tojen. Z govorjeno in pisano besedo je oznan-

jal, kar je slišal. Umrl je mučeniške smrti, po 

pričevanju Evzebija iz Cezareje najverjetneje v 

Aleksandriji, od koder so njegove relikvije kas-

neje prenesli v Benetke in njemu v čast v 11. 

stoletju tam zgradili veličastno baziliko. Legenda trdi, da naj bi apostol 

Marko med delovanjem v Ogleju, tedanji metropoli severnega Jadrana, 

imenoval prvega škofa sv. Mohorja. Iz Benetk in Ogleja se je njegovo češ-

čenje razširilo tudi v naše kraje. Vsak od štirih evangelistov ima svoj sim-

bol, s katerim ga upodabljajo. Markov simbol je lev, motiv pa se navezuje 

na zapis iz knjige Razodetja, ki govori o štirih živih bitjih, ki Bogu dan in 

noč pojejo slavo. Leva (zver) povezujejo z Markom, ker se njegova pripo-

ved začne z delovanjem Janeza Krstnika v puščavi. Marko velja za uteme-

ljitelja knjižne vrste, imenovane evangelij. Markov evangelij je sestavljen 

sorazmerno preprosto. Razlagalci se strinjajo, da v njem lahko ločimo 

uvod, ki nas seznanja z evangeljskim sporočilom; prvim delom, ki obsega 

Jezusovo delovanje v Galileji in se konča s Petrovo izpovedjo; drugim 

delom, ki sega do Jezusovega vhoda v Jeruzalem. Tretji del pa vsebuje 

Jezusovo delovanje v Jeruzalemu ter njegovo trpljenje, smrt in vstajenje. 

Prehodne vrstice niso ostre ločnice, ampak označujejo položen prehod, ki 

vsebuje več vrstic. 

 Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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3. velikonočna nedelja 

Otroška nedelja 

   

 

19. 04. 2015 - 26. 04. 2015 

Papež Frančišek: Ponižanje je samo po sebi mazohizem. Le če je 

trpeto in prenašano v imenu evangelija, te naredi podobnega Jezusu.  
 Daj času čas: Papež je prepričan, da se človek tudi v težki 
situaciji lahko odzove z Božjimi načini. Gre le za vprašanje časa. Pustiti 
si mora čas, da ga prepoji Jezusovo čutenje. Kaj to pomeni, je sveti 
oče pojasnil izhajajoč iz odlomka iz Apostolskih del. Ta pripoveduje, 
kako so apostole postavili pred veliki zbor. Obtoženi so bili 
oznanjevanja tistega evangelija, katerega učitelji postave niso hoteli 
slišati. Vseeno je eden od njih, Gamaliel, na odkrit način predlagal, da 
bi jih pustili na miru. To je utemeljil s podobnimi primeri iz preteklosti in 
razložil, da bo nauk apostolov, če je od ljudi, propadel; kar pa se ne bo 
zgodilo, če je od Boga. Veliki zbor je sprejel Gamalielov predlog. Kot je 
pojasnil papež Frančišek, to pomeni, da se je odločil »vzeti si čas«. Ni 
se odzval s sledenjem nagonskemu občutku sovraštva. To pa je po 
papeževih besedah tudi »pravo zdravilo« za vsako človeško osebo: 
»Daj času čas.« 
 Čas stvari postavi v harmonijo 
 To nam pomaga, kadar imamo hudobne misli proti drugim, 
slabe občutke, kadar čutimo antipatijo, sovraštvo. Ne smemo jih pustiti 
rasti. Moramo se ustaviti in dati času čas: »Čas stvari postavi v 
harmonijo in nam pomaga videti pravično. Če pa se odzoveš v trenutku 
besa, boš nedvomno krivičen. In tako boš naredil slabo tudi sebi.« 
Papež je torej povzel z nasvetom, da si moramo v trenutku skušnjave 
vzeti čas. 
 Apostoli so veliki zbor, potem ko so bili prebičani, zapustili »ve-
seli«, da so trpeli zasramovanje zaradi Jezusovega imena. »Ponos 
prvih te pripelje do želje, da bi druge ubil; ponižnost, tudi ponižanje, te 
naredi bolj podobnega Jezusu. Do ponižnosti pa se nikoli ne pride brez 
ponižanja. To je nekaj, kar se ne razume naravno. Je milost, za katero 
moramo prositi: milost »posnemanja Jezusa«. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Mohor
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

