
1. Danes je papeška nedelja, saj je točno pred tremi leti (13. marca) bil 
izvoljen papež Frančišek za Petrovega naslednika. Ob tej priložnosti 
poteka v Rimu 24-urno molitveno bdenje z naslovom »3 leta s papežem 
Frančiškom.« Zato bomo tudi mi pred blagoslovom zmolili molitev za 
papeža Frančiška in se z zahvalno pesmijo zahvalili Bogu za »Petra 
našega časa!« 

2. Iskrena hvala Klavdiji, mladincem in otrokom za današnje dejavno 
sodelovanje pri maši in lepo petje. 

3. Salezijanci iz Celja so nam pripeljali oljčne vejice, ki jih lahko povežete z 
»žegnom« ali butarcami oz. presmeci. Dar bo šel za izgradnjo mladin-
skega duhovnega centra v Celju. 

4. V petek bo spovedovanje otrok in odraslih: ob 17.00 uri učencev 4., 5. in 
6. razreda; ob 17.30 birmanci; ob 18.00 uri pa odrasli. Ob 17.30 bo 
križev pot, ki ga berejo ministranti in ministrantke. Spovedoval bo p. 
Milan Holc iz Ptujske Gore.  

5. V soboto obhajamo slovesni praznik sv. Jožefa. Zato bosta maši ob 7.00 
in 10.00 uri. Vabljeni. 

6. Iskrena hvala Alojzu Lubeju, ki je pospravil smreke, Janku in Marjanu 
Juhartu za beljenje sobe, Jožetu Pučniku pa za delo v vinogradu. Boglo-
naj za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Današnja nedelja je majhen mejnik v postnem času. S to nedeljo, katere 
tradicionalno ime je »tiha nedelja«, stopa v ospredje drama Jezusovega 
trpljenja in smrti. Zunanji izraz 
tega je bilo nekoč zakrivanje 
križev in oltarnih podob v cerkvi, 
kar so nekoč imenovali »post 
oči«. V ta namen se je po avstri-
sjkem Koroškem razvil običaj 
postavljanja »postnih prtov«. 
Eden lepših je ohranjen v Vov-
brah. V velikosti štirikrat štiri 
metre zakriva glavni oltarh. Prt se 
predstavlja kot bogata verska 
slikanica, v kateri gledalec, 
opazovalec, občudovalec, verujo-
či odkriva in spoznava globino 
izpovedi krščanske vere. Sprva v 
barvah in poslikavi reducirani 
prizori dobivajo od slike do slike 
večjo barvitost in dinamiko in 
pritegujejo obiskovalca k pozor-
nejšemu gledanju in razmišljanju. 
Od tihe nedelje do velikonočne pa 
je bilo v navadi tudi to, da so pri 
bogoslužju molčale orgle, kar so imenovali »post ušes«.  
 
Papež Frančišek: Gospod pravi, da bodo grehi, četudi rdeči kot škrlat, 
postali beli kakor sneg in brez madeža kakor volna, ljudstvo pa bo lahko 
uživalo dobrine zemlje in živelo v miru (glej Iz 1,18-19). »To je čudež 
Božjega odpuščanja; odpuščanja, ki ga Bog kot Oče želi dati svojemu 
ljudstvu. Božje usmiljenje je ponujeno vsem. Prerokove besede veljajo 
tudi danes za vse nas, ki smo poklicani živeti kot Božji otroci.« 

 
Razpored bralcev Božje Besede 

5. postna TIHA nedelja 

Dekliška nedelja 

13.03.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Marijana Pučnik 

2. berilo: Karmen Pučnik 

CVETNA nedelja 

Otroška nedelja 

20.03.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Žan Pem 

2. berilo: Jože Pliberšek 

VELIKONOČNA NED. 

Nedelja žena in mater 

27.03.2016 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Urška Flis 

2. berilo: Samo Pučnik 

5. postna oz. tiha nedelja 

Papeška nedelja 

Dekliška nedelja 

13. 03. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Karla Kolarja (obl.), Mari-

jo in Jožeta 

Krst Jakoba Pirša 

Ponedeljek 14. 03. 2016 

Matilda, kraljica 
Ob 7.00 + Viktorja Vivoda (obl.) in hčerko 

Milico  

Torek 15. 03. 2016 

Klemen Dvoržak 
 

Sreda 16. 03. 2016 

Hilarij Oglejski 
Ob 18.00 za + Marijo Kotnik (1029)  

Četrtek 17. 03. 2016 

Patrik, škof 
Ob 18.00 za + Petra Levarta (obl.)  

Petek 18. 03. 2016 

Ciril Jeruzalemski 
Ob 17.30 križev pot 

Ob 18.00 za + Antona Zajka (obl.; 746)  

Sobota 19. 03. 2016 

Jožef, Jezusov rednik 

Ob 7.00 za + Jožeta Kuka in žpk. Jožeta Puš-

nika 

Ob 10.00 za + Stanislava Mlakarja (1145)  

 CVETNA NEDELJA 

Ned. Gospod. trpljenja 

Otroška nedelja 

20. 03. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Marjano Županek  



Svetnik tedna – sveti Klemen Dvoržak 

Njegovo krstno ime je bilo Janez. Rodil se je 26. decembra 1751 v vasi Taso-
vice pri Znojmu na južnem Moravskem. Njegov oče je bil Čeh, ki se je pisal 
Dvoržak; ko se je preselil v ponemčene Tasovice, so njegov priimek spreme-
nili v Hofbauer. Janezova mati je bila Nemka; bil je deveti od dvanajstih otrok. 
Po očetu je dobil mehak slovanski značaj, po materi pa nemško žilavost in 
trdno voljo. Ko mu je bilo osem let, mu je umrl oče. Mati ga je peljala pod križ 
in mu rekla: »Glej, ta je odslej tvoj oče. Varuj se, da boš hodil po poti, ki je 
njemu všeč!« Fant je zgodaj občutil, da je življenje trdo. Bil pa je ubogljiv, 
pobožen in usmiljen do revežev. Srčno si je želel postati duhovnik, sredstev 
za šolanje pa ni bilo. Zato je šel v Znojm in se izučil za peka. Hotel je v samo-
stan, a ravno takrat je cesar Jožef II. tisti samostan ukinil; hotel je živeti kot 
samotar, pa je cesarski ukaz tak način življenja prepovedal. Kot pek je delal 
na Dunaju, kjer je našel prijatelja Petra Kuzmana, s katerim sta dvakrat poto-
vala skozi naše kraje v Rim. Ko je bil v Rimu drugič, 
je hotel ostati tam kot samotar in sprejel redovno 
ime Klemen, ki ga je ohranil tudi kot redovnik 
redemptorist. Kmalu se je namreč vrnil na Dunaj in 
študiral je bogoslovje. Klemen je postal duhovnik 
leta 1785 v Rimu in tam vstopil v red redemptoris-
tov. Še isto jesen se je vrnil na Dunaj, da tam usta-
novi samostan svojega reda. Načrt mu ni uspel in s 
prijateljem sta odšla v Varšavo, ki je postala področ-
je Klemenovega več kot dvajsetletnega apostolata. 
Ustanovil je šolo za revne otroke, poživil je bogoslu-
žje, prisrčno, evangeljsko je oznanjal božjo besedo, 
odlikoval se je v dobrodelnosti, začutil je potrebo po 
laičnem apostolatu. Imel je veliko uspeha, nakopal pa si je tudi veliko sovraž-
nikov. »Mnogi so poklekovali pred mano in poljubljali moje stopinje,« je pove-
dal kasneje, »trikrat toliko pa jih je bilo, ki so me obmetavali z blatom.« Bil je 
pregnan iz Poljske in spet se je naselil na Dunaju, kjer je v dvanajstih letih 
postal 'apostol cesarske prestolnice'. Izredno rad je pridigal, preprosto in bla-
go. Njegova beseda je bila prepričljiva, ker je za njo stala tako pristno evan-
geljska osebnost. Neštetim je bil duhovni voditelj v spovednici in izven nje. K 
njemu so posebno radi zahajali študenti, med njimi tudi naš kasnejši misijonar 
Friderik Baraga, ki je takrat študiral na Dunaju pravo. Pod Klemenovim vpli-
vom se je Baraga odločil za duhovniški in misijonski poklic. Rad je sprejemal 
mladino. Njegovo stanovanje jim je bilo vedno odprto, tudi takrat, ko ga ni bilo 
doma, ko je bil na obiskih pri družinah. Tudi na Dunaju so ga sovražniki hoteli 
onemogočiti in so mu bili stalno za petami. Umrl je 15. marca 1820. Njegov 
veličastni pogreb je pokazal, kako priljubljen je dejansko bil. Papež Pij IX. ga 
je leta 1876 razglasil za blaženega, Pij X. pa leta 1909 za svetnika. Dunaj ga 
časti kot svojega drugega zavetnika; velja pa tudi za zavetnika pekov. 

Pripravila: Martin Juhart, župnik. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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5. postna TIHA nedelja 

Dekliška nedelja 
 

 

13. 03. 2016 – 20. 03. 2016 

Papež Frančišek: Zaprta srca pozabijo na besedo »odpuščanje« 
Evangelist Luka opisuje, kako so Jezusa napadli tisti, ki so študirali 
Sveto pismo. Papež je pripomnil, da so ti pismouki poznali teologijo, a 
njihova drža je bila zaprta. Od Jezusa so zahtevali znamenje z neba. 
Vedno so iskali dodatno razlago, Jezusovega sporočila pa niso razu-
meli. Medtem ko se je množica čudila, ker je verovala v Jezusa, ker je 
imela odprto srce: nepopolno in grešno, toda odprto. Nezvestoba 
Božjega ljudstva je lahko premagana zgolj, če se le-to prepozna kot 
grešno in stopi na pot spreobrnjenja. 
To je zgodovina spodletele zvestobe; 
zgodovina zaprtih src; src, ki Božjemu 
usmiljenju ne pustijo vstopiti, ki so po-
zabila na besedo »odpuščanje«; src, ki 
ne zmorejo reči: »Odpusti mi, 
Gospod.« In sicer zato, ker se ne 
počutijo grešne. Počutijo se sodnike 
drugih. Ta zgodovina je dolga stoletja. Jezus pa to spodletelo zvestobo 
razloži z jasnimi besedami in tako naredi konec razpravljanju hinavcev: 
»Kdor ni z menoj, je proti meni.« Jasno je: ali si zvest Bogu, ki je zvest 
tebi, in imaš odprto srce, ali pa si proti njemu: »Kdor ni z menoj, je proti 
meni!« 
Če se ne počutiš grešnika, si začel slabo 
Papež Frančišek se je nato vprašal, če obstaja kakšna srednja pot, če 
se je mogoče »pogajati«. In njegov odgovor je bil: »Da.« Obstaja iz-
hod, in sicer priznati svojo grešnost. Če rečeš »grešnik sem«, se srce 
odpre in vstopi Božje usmiljenje. Takrat začneš biti zvest. 
»Prosimo Gospoda za milost zvestobe. Prvi korak na tej poti zvestobe 
je počutiti se grešnika. Če se ne počutiš grešnika, si začel slabo. Pro-
simo za milost, da naše srce ne bi otrdelo, da bi bilo odprto za Božje 
usmiljenje ter milost zvestobe. In ko smo nezvesti, za milost, da bi pro-
sili za odpuščanje.« 

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

