
1. Kot vsako leto, tako bomo tudi letos dobili oljčne vejice na tiho, to je 
prihodnjo nedeljo, da jih boste lahko dodali vašim butaram, žegnu ali 
presmecem. Dar za vejice pa bo šel za izgradnjo salezijanskega mla-
dinskega centra v Celju. Iskrena hvala že v naprej! 

2. V sredo bo maša v Slovenskih Konjicah in sicer ob 10.00 uri. Soma-
ševanje bo vodil nadškof Alojzij Cvikl in sklenil vizitacijo v bistriško-
konjiškem naddekanatu. Vabljeni k maši v Slovenske Konjice. 

3. Prihodnjo nedeljo bo po 10. maši sestanek za starše prvoobhajancev. 
Pred mašo, to je ob 9.30, pa bo družinski križev pot. Vabljeni tako otroci 
kot starši. 

4. Izkrena hvala za čiščenje cerkve. Tokrat je bilo veliko dela, ker smo s 
čevlji nanosili veliko peska. Hvala za potrpljenje. Hvala možakarjem, ki 
ste pospravili zvezdo na zvoniku, hvala pa tudi za vse darove za kuhinjo 
in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

5. Prihodnjo nedeljo bo med mašama spovedovanje. 
Ne pozabimo: »Greh je žalitev Boga in prelom 
občestva z Njim. Hkrati prizadene škodo občestvu 
s Cerkvijo. Spreobrnjenje prinaša Božje odpuščan-
je in spravo s Cerkvijo, kar liturgično izraža in 
udejanja zakrament svete spovedi« (KKC 1440). 

Na naši poti proti veliki noči smo prišli do 4. postne nedelje. Ta pot z 
Jezusom vodi skozi 'puščavo', torej skozi čas, v katerem bolj prisluh-
nemo Božjemu glasu in razkrinkamo skušnjave, ki nas v nas nago-
varjajo. Na obzorju te puščave se izrisuje križ. Jezus ve, da je to 
višek njegovega poslanstva. Dejansko je Kristusov križ vrhunec 
ljubezni, ki nam podarja zveličanje. To pravi On sam v današnjem 
evangeliju: 'In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora 
biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje vanj, imel večno 
življenje' (Jn 3,14-15).  
Navezuje se na dogodek med izhodom iz Egipta, ko so Hebrejce 
napadle strupene kače in so številni umrli. Tedaj je Bog zapovedal 
Mojzesu, naj napravi bronasto kačo in jo posadi na drog. Kogar je 
kača pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je bil ozdravljen. Tudi Jezus 
bo povzdignjen na križ, da bo vsak, ki bo v smrtni nevarnosti zaradi 
greha in se bo z vero obrnil Nanj, ki je umrl za nas, rešen. Sveti 
Janez piše: 'Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet 
sodil, ampak, da bi se svet po njem rešil' (Jn 3,17). (papež Benedikt 
XVI.) 
 

Danes sklenimo, da bomo Gospodu vračali s služenjem. Post je kot 
naročen, da obiščemo ostarele ali bolne, darujemo ubogim in podamo 
roko ranjenim. Poleg tega je to odlična priložnost, da se nam pridružijo 
tudi otroci in vnuki, da tudi oni začutijo pomen postnega časa. 
 

Razpored bralcev Božje besede 

4. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

11.03.2018 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Marjana Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 
5. postna nedelja 

Otroška nedelja 

18.03.2018 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

OTROCI 

6. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

25.03.2018 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Pavlica Pučnik 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 
Prihova:                 petek 9. 03. 2018 Sp. Grušovje:         petek 27. 04. 2018 

Raskovec:          petek, 16. 03. 2018 Preloge:                sobota, 4. 05. 2018 

Dobrova :            petek 23. 03. 2018 Vrhole:                  petek, 11. 05. 2018 

Dobriška vas:      petek 30. 03. 2018 Sevec:                   petek, 18. 05. 2018 

Pobrež:                  petek 6. 04. 2018 Prepuž:                  petek, 25. 05. 2018 

Novo Tepanje:     petek 13. 04. 2018 Vinarje:                   petek, 1. 06. 2018 

Zg. Grušovje:     petek, 20. 04. 2018 Čiščenje je lahko v petek ali soboto. 

4. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

11.03.2018 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 9.30 pobožnost križevega pota 
Ob 10.00 uri za +Leopolda, Franca, 

Marijo in Francija Juga (obl.) 
Ponedeljek 12. 03. 2018 

Inocenc I., papež 
 

Torek 13. 03. 2018 

Kristina, mučenka 
Ob 18.00 za + Silvo Pliberšek (obl.) 

Sreda 14. 03. 2018 

Matilda, kraljica 
Sklep vizitacije v Slovenskih Konjicah ob 
10.00 uri somaševanje z nadškofom 

Četrtek 15. 03. 2018 

Ludovika de Marillac 
Ob 18.00 za +Alfonza Zajka (obl.) 

Petek 16. 03. 2018 

Hilarij Oglejski, škof 

Ob 7.00 za + Milico in Ivana Brgleza in 
rodbino 

Ob 18.00 za + Maksa Hojnika (obl) 
Sobota 17. 03. 2018 

Patrik (Patricij), škof 
Ob 7.00 za + Lizo in Benota Kvasa (obl.) 
Ob 11.00 krst Matevža Rihtara 

5. postna nedelja 

Družinska nedelja 

18.03.2018 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 9.30 pobožnost križevega pota 
Ob 10.00 uri za +Marijano Županek 

(obl.) 



Svetnik tedna – sveta Matilda, kraljica 
 
Samostanska vzgoja, ki je je bila Matilda v obilni meri deležna ob svoji  
stari materi, prav tako Matildi, opatinji samostana v Herfordu, v njej sicer ni 
vzbudila redovnega poklica, je pa nanjo vsekakor dobro vplivala. Modra 
babica ji je namreč privzgojila lastnosti, ki so jo kasneje tako zelo odlikova-
le in pripeljale do svetništva: trdnost v veri, čut za dobrodelnost, vdanost 
Cerkvi, pa tudi sposobnosti, da je znala pravilno in kritično presojati svojo 
okolico ter nositi težo odgovornosti za svoja dejanja. Te njene odlike niso 
ostale prikrite saškemu vojvodi Henriku, ki jo je opazil ob obisku samosta-
na in jo zasnubil. Matilda je ženitno ponudbo sprejela in z njim preživela 26 
let srečnega zakona. Ni bila samo skrbna mati svojih otrok, pač pa tudi 
modra žena in trdna opora svojemu možu. Predvsem zaradi njenih zaslug 
so ga izbrali za nemškega kralja in Matilda ga je tudi pri vladarskih poslih 
in odločitvah znala modro voditi in usmerjati. Ob vsem tem pa je ta mogo-
čna žena ostala preprosta, skrbela za revne in zapuščene ljudi, znala pop-
rijeti za vsako ročno delo in vedno delala za blagor skupnosti. Tako si je 
pridobila zaupanje velikih in malih. Moč za svoje delo je črpala predvsem v 
molitvi, pogovoru z Bogom in priporočanju Mariji. Po moževi smrti pa so jo, 
kljub najboljšim namenom in hotenjem, doletele tudi 
preizkušnje, zlasti ker se je preveč postavljala na 
stran svojega drugorojenega sina Henrika. Prepri-
čana je bila, da bi bil boljši vladar kot njegov brat 
Oton. A sta se ji oba sinova uprla in jo, potem ko sta 
ji očitala, da preveč zapravlja družinsko premoženje 
za cerkve, samostane in dobrodelne ustanove, 
zaprla v samostan Enger. Tu je Matilda spoznala 
svojo napako in spremenila odnos do Otona, mu 
začela pomagati pri vladarskih poslih, predvsem pa 
ga spodbujala k srčni dobroti in usmiljenju do reve-
žev. Pozneje sta jo sinova prosila odpuščanja in ji 
vrnila vdovsko imetje, s katerim je nadaljevala svoje dobrodelno delo. 
Skupaj z možem in pozneje s sinovoma je ustanovila pet samostanov po 
Nemčiji, sezidala več cerkva, predvsem pa skrbela za reveže in trpeče. 
Vedno, kadar se ji je ponudila priložnost za to, je imela navado reči: »Poj-
dimo krepčat trpeče Kristusove ude.« Umrla je v spokornem duhu v samo-
stanu Quedlinburg, potem ko se je dala položiti na tla na vrh raševine in si 
glavo potresla s pepelom. Rodila se je okoli leta 895 v Engernu v Nemči-
ji,umrla pa 14. marca 968 v Quedlinburgu, prav tako v Nemčiji. Družina: 

Matildin oče je bil grof Teodorik Westfaltski, mati pa Reinhilda, potomka 
frizijske plemiške rodbine. Goduje: 14. marca. 
 
 

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

       Kdor dela húdo, sovraži luč.      

      Dekliška nedelja 

11. 03. 2018 – 18. 03. 2018 

 

Papež Frančišek: Bog nam odpušča, a najprej moramo priznati, da 
smo grešniki. Bog je velik. Žal sem jaz grešil. 
Odlomek iz Knjige preroka Daniela (glej Dan 3,25.34-43) nam pri-
poveduje o Azariju, ki z izpovedovanjem Božje veličine pravi: »Ti si nas 
vedno rešil, a žal smo grešili.« Azarija obtoži sebe in svoje ljudstvo. Kot 
je zatrdil papež Frančišek, je obtožba nas samih prvi korak k 
odpuščanju: »Obtožiti sami sebe je del krščanske modrosti. Ne obtožiti 
drugih. Sami sebe. Jaz sem grešil. In ko pristopimo k zakramentu po-
kore, imejmo v mislih tole: 'Veliki Bog, ki nam je dal mnogo stvari. A žal 
sem jaz grešil, jaz se užalil Gospoda. In prosim zveličanje.« 
Gospodu je všeč skrušeno srce. Sveti oče je povedal primer neke 
gospe, ki je pri spovedi na dolgo govorila o grehih tašče, da bi na ta 
način opravičila samo sebe. Dokler ji duhovnik ni rekel, da je dovolj in 
naj sedaj prizna še svoje grehe. »To je Gospodu všeč,« je dejal papež, 
»kajti Gospod sprejme skrušeno srce, kajti – kakor pri Azariju – ni 
razočaranja za tiste, ki zaupajo vate. Skrušeno srce, ki Gospodu pove 
resnico: 'To sem storil, Gospod. Grešil sem zoper tebe.' Gospod mu 
zapre usta, kakor oče svojemu izgubljenemu sinu, ne pusti mu govoriti. 
Njegova ljubezen ga prekrije. Vse odpusti.« 
Bog odpušča pod pogojem, da odpustimo. Papež je spodbudil, naj 
nas ni sram povedati svojih grehov, kajti Gospod nas opravičuje, ne 
samo enkrat, ampak za vselej. A obstaja pogoj. »Božje odpuščanje 
pride v nas z vso močjo pod pogojem, da mi odpustimo drugim. In to ni 
lahko. Zamera si namreč naredi gnezdo v našem srcu in tako vedno 
ostaja grenkoba. Velikokrat nosimo s sabo seznam stvari, ki so nam 
bile storjene: 'Ta mi je naredil to, storil mi je tisto, storil mi je tole …'.« 
Ob koncu homilije je papež posvaril, naj se ne pustimo vkleniti hudiču 
sovraštva, kajti sovraštvo zasužnjuje. Sklenil je: »To sta dve stvari, ki 
nam bosta pomagali razumeti pot odpuščanja: 'Ti si velik Gospod, a žal 
sem grešil' in 'Ja, odpuščam ti, sedemdesetkrat sedemkrat, pod po-
gojem, da ti odpustiš drugim'.« 
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