
1. Danes ob 15.00 uri bo v Mariboru škofovsko posvečenje našega novega 
ordinarija mariborske nadškofije msgr. Alojzija Cvikla. Zato vas vabim, 
da ga vključite tudi v vaše vsakodnevne molitve.   

2. Hitro se bliža velik praznik za našo župnijo, praznik nove maše rojaka 
Andreja Lažeta. Pred tem praznikom želimo še veliko stvari urediti. V 
preteklem tednu smo naredili novi strop nad nekdanjim hlevom, medtem 
ko nas čaka še nad pevsko sobo, da bi tako pridobili prostor pod streho, 
kamor se bomo lahko umaknili pred vetrom, vročino ali dežjem. V prete-
klem tednu ste nam pri gradbenih delih priskočili na pomoč:  

Davor Mlakar, Milan Trdin, Matjaž Pem, Anton Leskovar, Miha Pem, 
Damijan Tomažič, Martin Juhart, Peter Tonkovič, Matjaž Ugeršek, Milan 
Pučnik, Srečko Klančnik, Darko Pem, Boris Flis, Alojz, Andrej in Zvonko 
Lubej. Iskren boglonaj! Hvala pa tudi Simonu Korošcu in Martinu Juhartu 
za košnjo trave, Jožetu Pučniku pa za delo v vinogradu. Hkrati pa iskre-
na hvala za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

3. V prihodnjem tednu ni pouka, zato odpade tudi verouk. S šmarnicami pa 
bomo začeli - kot po navadi - 4. maja. 

 “Nikoli več delo nad delavcem! Nikoli več delo zoper delavca! 

Temveč vedno delo za delavca, delo v službi človeka, vsakega člo-

veka in celotnega človeštva!” (Pavel VI. v Ženevi leta 1969) 

Iz nagovora nadškofa msgr. Alojzija Cvikla ob njegovem škofovskem 
posvečenju: 
 Dragi bratje in 
sestre! Med vas ne 
prihajam z vzvišenostjo 
besede ali modrosti, 
temveč s preprostostjo in 
iskrenostjo, z dobro voljo, 
pa tudi s strahom in 
občutkom odgovornosti. 
Vsi krščeni in potrjeni s 
Svetim Duhom smo 
poklicani, da prispevamo 
vsak svoj delež k rasti 
občestva in oznanjevanju 
vesele blagovesti o Jezusovem vstajenju. Želim si, da bi vsak kristjan 
čutil to svoje poslanstvo in imel pogum, da se sooči s svetom, v 
katerega smo poslani. 
 Trudil se bom, da bo med nami čim več izmenjav in 
sodelovanja, kajti samo tako bomo lahko dali življenje tistim oblikam 
pastoralnega delovanja, ki bodo pospešile novo evangelizacijo, še 
posebej mladinsko pastoralo, vzgojo odraslih in osebno spremljanje. 
Prizadeval si bom, da bi naša občestva postajala vedno bolj živa. 
 Verjamem in zaupam, da bomo skupaj in z Božjo pomočjo to 
novo poglavje naše krajevne Cerkve zmogli pisati bolj evangeljsko, 
pričevalno in solidarnostno. Računam na vas in vas prosim, da me 
podprete z molitvijo, da bom lahko izpolnil nalogo, ki mi je zaupana. 
Prizadeval si bom, da bi vsi začutili vero kot dar in priložnost, ki 
spreminja naše medsebojne odnose, nas vodi k večji solidarnosti in 
spravi. V to upam in verjamem. Naj vas vedno in povsod spremlja Božji 
blagoslov!  

V Mariboru, 26. aprila 2015, na dan mojega škofovskega posvečenja.  
 
Razpored bralcev Božje Besede 

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: Pavlica Pučnik 

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 

6. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

10.05.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00  

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Polona Mlakar 

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 

Ponedeljek, 27. 04. 2015 

Cita, devica 

Ob 7.00 + Franca  (obl.), Terezijo in Frido 

Vivod 

Ob 19.00 za + Marijo Ugeršek (803) 

Torek, 28. 04. 2015 

Peter Chanel, mučenec 
Ob 7.00 za + Stanislava Mlakarja (964) 

Sreda, 29. 04. 2015 

Katarina Sienska 
Ob 19.00 za + Albina in Vido Brglez ter 

sorodnike 

Četrtek, 30. 04. 2015 

Pij V., papež 

Ob 19.00 za + Franca Pišoteka (obl.), Matildo 

in Karla Mlakarja 

Petek 01. 05. 2015 

Jožef Delavec 

Ob 10.00 za + Vido Brumec (obl.) 

Ob 19.00 za + Marijo Brumec (Tomažič -914) 

Sobota 02. 05. 2015 

Atanazij Veliki 

Ob 07.00 za + Marijo Brumec, Heleno in 

Jurija Tomažiča 
Ob 19.00 za + Franca Oblonška (8.dan) 

5. velikonočna ned. 

03. 05. 2015 

Filip in Jakob, apostola 

Nedelja mož in fantov 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Jožefo Pliberšek (obl.) 

(Petkova) 



Svetnik tedna – sveti Jožef Delavec. 

Praznik sv. Jožefa Delavca so prvič praznovali 1. maja 1955. Bogoslu-
žje tega praznika nas živo opozarja na nekaj, kar je v redu odrešenja 
zelo velikega pomena: na socialni položaj tistega svetega moža, kate-
rega je poleg Device Marije Bog najgloblje 
pritegnil v zgodovino odrešenja. Marijin 
deviški mož in Jezusov krušni oče je bil 
delavec – 'tesar'. In Cerkev kaže nanj kot na 
zavetnika in zgled vseh delavcev, predvsem     
tistih, ki živijo od dela svojih rok. Spomin in 
češčenje velja čisto določenemu delavcu, 
'tesarju' sv. Jožefu, ki pa ima prek Kristusa 
globoko zvezo z vsemi delovnimi ljudmi 
zgodovine in sveta. Tega preprostega, toda 
pravičnega moža je Bog poklical, da bi z 
delom svojih rok preživljal učlovečenega 
božjega Sina, dokler ne bi dorastel. Tudi 
tukaj pa nam Cerkev pove, da se versko češčenje ne sme ustaviti ob 
osebi sv. Jožefa in da gre vse poveličevanje navsezadnje le Jezusu, ki 
mu je bil sv. Jožef nadvse skrben varuh in hranitelj. Bogoslužne molit-
ve današnjega praznika se začenjajo s povabilom: »Pridite, molimo 
Kristusa Gospoda, ki je hotel veljati za delavčevega sina.« »Koliko 
nove luči zasije v nas, če globlje premišljujemo, kaj se to pravi: On, ki 
je stvarnik in neprestani vzdrževalec ogromnega vesolja, od najmanj-
šega atoma z nabojem silnih energij, do vrtoglave množice velikanskih 
zvezdnih meglenic, On, učlovečeni božji Sin, je večino svojega življenja 
hotel biti v očeh ljudi samo sin tesarja Jožefa, nato njegov vajenec in 
pomočnik, končno sodelavec. In sicer sodelavec pri neuglednem, utru-
jajočem, človeško gledano tako pustem ročnem delu v revščini od sve-
ta zaničevanega Nazareta« (Anton Strle). Praznik sv. Jožefa Delavca 
ni praznik, ki slavi delo, temveč delavca, človeka. »Saj končno ni pra-
vega bogastva razen bogastva človeka samega,« je dejal papež Pavel 
VI., ki je v začetku junija 1969 obiskal sedež Mednarodne organizacije 
dela v Ženevi. »Nikoli več delo nad delavcem! Nikoli več delo zoper 
delavca! Temveč vedno delo za delavca, delo v službi človeka, vsake-
ga človeka in celotnega človeštva!« Godovni dan sv. Jožefa Delavca 
nas glasno uči: z delom naj vsakdo na svoj način in na svojem mestu 
sodeluje pri graditvi človeku bolj prijaznega sveta, kjer bo mogel vsak-
do spolnjevati svojo nalogo. 

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

 

   NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 

Nedelja žena in mater 
   

 

26. 04. 2015 - 03. 05. 2015 

Papež Frančišek: Jezus nikoli ne pozabi dneva, ko nas je prvič srečal.  
Prvo srečanje z Jezusom je tisto, ki spremeni življenje. Tako se je 
zgodilo Janezu in Andreju, ki sta z Učiteljem preživela cel večer; 
Simonu, ki je takoj postal »skala« nove skupnosti; Samarijanki; 
gobavcu, ki se je vrnil, da bi se zahvalil, ker je bil ozdravljen; in bolni 
ženi, ki je ozdravela, ko se je dotaknila Kristusovega plašča. To so 
odločilna srečanja, ki morajo kristjana navesti, da nikoli ne pozabi 
svojega prvega stika z Jezusom: »On nikoli ne pozabi, vendar mi 
pozabimo srečanje z Jezusom.« 
Papež Frančišek je kot »domačo nalogo« predlagal, da bi premislili: 
»Kdaj sem zares čutil Gospoda blizu? Kdaj sem začutil, da moram 
spremeniti življenje, postati boljši ali nekomu odpustiti? Kdaj sem slišal 
Gospoda, ki me je nekaj prosil? Kdaj sem Gospoda srečal?« 
Naša vera je namreč »srečanje z Jezusom«. To je »temelj vere«. Zato 
se, kot je spodbudil sveti oče, z iskrenostjo vprašajmo še: »Kdaj si mi 
rekel nekaj, kar je spremenilo moje življenje, ali si me povabil, da sem 
naredil tisti korak naprej v življenju?« To je lepa molitev, ki jo je papež 
Frančišek priporočil za vsak dan: »In ko se spomniš, se veseli v tistem, 
v tistem spominu, ki je spomin ljubezni.« 
Sveti oče je nato priporočil še eno nalogo: da bi vzeli evangelije in 
pogledali, kako Jezus srečuje ljudi, kako izbira apostole. Tam je 
opisanih mnogo srečanj, morda je kakšno od njih podobno mojemu. 
Čeprav ima vsakdo svoje lastno srečanje. Ne pozabimo pa tudi, je 
nadaljeval papež, da Kristus odnos z nami razume v smislu posebne 
ljubezni, ljubezenskega odnosa. Molimo torej in prosimo za milost 
spomina: »'Kdaj, Gospod, je bilo tisto srečanje, tista prva ljubezen?' Da 
ne bi slišali tistega očitka, ki ga Gospod izreče v Razodetju: 'Zoper 
tebe imam to, da si opustil svojo prvotno ljubezen.'« 

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

