
 

 

 

1. Danes je domači župnik v župnijah Zreče in Stranice, medtem ko je z 
nami kaplan g. Robi Sekavčnik iz Slovenskih Konjic. Iskrena hvala za 
njegovo pričevanje, oznanjevanje in obhajanje bogoslužja. Vedno dobro-
došel med nami! Mladi duhovnik je kot mlada nevesta.    

2. V soboto, 6. aprila (na dan celodnevnega češčenja SRT), bo ob 11.00 uri 
srečanje staršev vseh veroučencev. Z nami bo g. Aleš Čerin, voditelj 
zakonskih skupin in predavatelj o vzgoji in družinskem življenju. Starši, 
rezervirajte si že danes ta dan za srečanje in predavanje na temo: Starši 
– roparji izkušenj svojih otrok! Srečanje je obvezno za vse starše. Kako 
bi bilo, če bi gospod prišel iz Ljubljane, pa bi se moral soočiti s prazno 

dvorano? Zato lepo prosim, da srečanja zagotovo udeležite. Hvala za 
razumevanje! 

3. V nedeljo, 7. aprila (drugi dan celodnevnega češčenja) pa bo po 10. maši 
kratek sestanek za starše birmancev. 

4. Iskrena hvala Alojzu Lubeju in vsem gospem za vezanje v vinogradu 
(Marti Pristovnik, Marti Mlakar, Minki Pem, Minki Novak, Darji Lubej in 
Štefki Frešer). Iskren boglonaj! 

5. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakrš-
no vašo pomoč in dobroto. 

Prilika o izgubljenem sinu je čudovita zgodba vélike Božje ljubezni, 
Očetove ljubezni. Ker pa v podobi starejšega brata prav tako spominja na 
egoizem, ki brata med seboj razdvaja, je tudi zgodba človeške družine. 
Opisuje stanje človeške družine, ki je razdtrgana od svojih egoizmov; 
osvetljuje težave, da bi ustregli hrepenenju in domotožju po skupni, pomir-
jeni in zedinjeni družini, in spominja tako na nujnost globoke spremembe 
src, povezane s ponovnim odkritjem Očetovega usmiljenja in premagan-
jem nerazumevanja in sovražnosti med brati. 

Sv. papež Janez Pavel II. 
 

Četrta postna nedelja se imenuje »laetare« ali »veseli se« in to po zače-
tnih besedah vstopnega mašnega speva, ki pravi: »Veseli se, božje ljuds-
tvo; vriskajte od veselja vsi, ki ste bili žalostni, Gospod vas bo potolažil.« 
Mati Terezija je zapisala: 
»Če vidite Boga v drugih, boste drug drugega ljubili in osrečevali. Danes 
je svet lačen veselja, ki prihaja iz čistega srca!« 

 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:  
Prihova:                     petek 8. 03. 2019 Sp. Grušovje:         petek 26. 04. 2019 

Raskovec:              petek, 15. 03. 2019 Preloge:                  petek 03. 05. 2019 

Dobrova :                petek 22. 03. 2019 Vrhole:                   petek, 10. 05. 2019 

Dobriška vas:         petek 29. 03. 2019 Sevec:                    petek, 17. 05. 2019 

Pobrež:                      petek 5. 04. 2019 Prepuž:                   petek, 24. 05. 2019 

Novo Tepanje:        petek 12. 04. 2019 Vinarje:                   petek, 31. 05. 2019 

Zg. Grušovje:         petek, 19. 04. 2019 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 
 

4. postna nedelja 
Nedelja 'laetare' - veselja 

31.03.2019 

7.00 
1. berilo: Mira Rubin 
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 
11. berilo: Petra Jug 
2. berilo: Žan Pem 

5. postna TIHA nedelja 
07.04.2019 

7.00:  
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Marjana Pučnik 

10.00 
1. berilo: Pavlica Pučnik 
2. berilo: Tina Sojar Voglar 

6. postna CVETNA nedelja 
14.04.2019 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Mira Rubin 

10.00 
1. berilo: Urška Flis 
2. berilo: Polona Mlakar 

4. postna nedelja 

Gvido (Vido), opat 

31. 03. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za vse + iz družine Mlakar (Sitar) 

Ponedeljek 01. 04. 2018 

Agapa (Ljuba) in Irena 
 

Torek 02. 04. 2019 

Frančišek Paolski, pušč. 
Ob 19.00 za + Emila Škornika (30. dan) 

Sreda 03. 04. 2019 

Rihard (Riko), škof 
Ob 19.00 za + Jožefa Gošnjaka (30. dan) 

Četrtek 04. 04. 2019 

Izidor Seviljski, škof 
Ob 19.00 za + Ivano Majšler (1903)  

Petek 05. 04. 2019 

Vincencij Ferrer, duh. 

Celodnevno spovedovanje v Slovenskih Konjicah 

Dopoldan obisk bolnikov 
Ob 18.30 križev pot 
Ob 19.00 za + Marijo Zorko (1888) 

Sobota 6. 04. 2019 

I. dan češčenja SRT 

 

Ob 7.00 uri za + Ivana in Anico Orož ter Matildo 

Jesének  

Ob 9.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 
Ob 10.00 uri  za + Marijo Flis (obl.), Franca in 

Miro Pučnik 
Ob 16.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 

Ob 19.00 uri za +starše Ratej, Kropf in sorodnike 

 

Tiha nedelja 7. 04. 2019 

II. dan češčenja SRT 

 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 

Ob 9.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 
Ob 10.00 uri  za + Jakoba in Marijo Rajh ter 

rodbino in starše Kóvač 
Ob 16.00 uri izpostavitev Najsvetejšega 

Ob 19.00 uri za +  Marijo Juhart (Kreps - 1677) 

Ob 19.00 uri za + Franca Stupana (1824) 

Somaševanje vodi p. dr. Igor Salmič OFMConv  



 

Svetnik tedna – Frančišek Paolski, puščavnik 
 
Ljubezniva zgodbica pripoveduje o današnjem svetniku, da je dvakrat stopil v krušno 
peč, da jo popravi; čeprav je bila močno zakurjena, mu ognjeni plameni niso škodovali. 
Podobno mu ni mogel do živega duh renesančne dobe, ki je bila popolnoma zaverovana 
v tostranstvo in je slavila predvsem zunanje veličje. Že kot otrok se je odločil za življenje 
po čistem evangeliju, kakor ga je živel sv. Frančišek Asiški, njegov krstni zavetnik. Po 
rojstnem mestecu Paola v Kalabriji, kjer je zagledal luč sveta 27. marca 1416, je dobil 
'priimek« da Paola, ali po naše Pavelski. Njegova pobožna starša sta bila že priletna in 
sinka sta postavila pod varstvo sv. Frančiška Asiškega. Čutila sta dolžnost, da bistrega 
dečka vzgajata tako, da bo delal veselje svojemu nebeškemu zavetniku. Ni se jima bilo 

treba preveč truditi, kajti deček je bil izredno dovzeten za vse, 
kar je božje, in kot dvanajstletnik se je lahko z učenimi duhovni-
ki pogovarjal o zapletenih verskih vprašanjih. Eno leto je živel 
pri frančiškanih blizu domačega kraja in nosil je celo redovno 
obleko, vendar pa ni hotel ostati pri njih za vedno, ker ga je Bog 
klical drugam. Vrnil se je k staršem in z njimi šel leta 1429 na 
dolgo romanje: obiskali so Monte Cassino, Loreto, Assisi in 
Rim. Frančišek je povsod molil in vse bistro opazoval. Ko je v 
Rimu videl sijajna oblačila kardinalov, je deček potipal svileni 
plašč enega od njih in mu brez ovinkov rekel, da tak blišč ni nič 
podoben evangeljskemu duhu ponižnosti in skromnosti. Po 
vrnitvi v Paolo je hodil po okolici in iskal bivališča pobožnih 
samotarjev, ki so tam živeli pred štiristo leti. Sklenil je, da jih bo 
posnemal. Umaknil se je v samoto in živel ves blažen proč od 

ljudi, večkrat zamaknjen v božjo lepoto, dobroto in usmiljenost. Po šestih letih se mu je 
pridružilo enajst mož. Pobožna družba si je nadela ime 'eremiti brata Frančiška'. Pod 
njegovim vodstvom so si uredili borne celice in cerkvico za bogoslužje. Nadškof iz 
Cosenze je ustanovo leta 1436 potrdil. Nekaj let kasneje so mu dobrotniki pomagali 
sezidati večji samostan, ki naj bi postal materna hiša za novi red. Leta 1450 se jim je 
pridružil tudi Frančiškov oče, brž ko mu je umrla žena. Število redovnikov je naglo nara-
ščalo in prvi samostan je postal premajhen. Frančišek je v okolici zgradil nove hiše, vse 
primerne za samotarje. S svojo duhovno silo, dano od Boga, je premagal vse, ki so 
nastopili zoper njega in njegovo redovno družino. Leta 1464 ga je več uglednih ljudi s 
Sicilije prosilo, naj pride k njim in v Milazzu pri Messini ustanovi svoj samostan. Franči-
šek je njihovi prošnji ustregel. Papež Pavel II. je poslal nekega svojega prelata, da preiš-
če delo Frančiška in njegovih redovnikov. Čeprav je bila njegova ocena ugodna, je red 
potrdil šele njegov naslednik Sikst IV. leta 1474. Uradno ime reda je 'eremiti Frančiška 
Pavelskega', med ljudmi pa se je udomačilo ime 'najmanjši bratje'. Sveti Frančišek je 
svoje samotarje vodil najprej po začasnih pravilih, ki jih je kasneje dopolnil in so bila 
potrjena leta 1493. V ta pravila je Frančišek vnesel četrto obljubo, da se bodo njegovi 
redovniki postili vse leto tako, kakor je predpisano za štiridesetdnevni post. Zdaj je red 
razširjen v Italiji, Španiji in Franciji. Tam je Frančišek Pavelski umrl 91 let star med bran-
jem pasijona na veliki petek 2. aprila 1507. Svojo dušo je izročil Bogu pri evangelistovih 
besedah 'nagnil je glavo in izdihnil'. Za svetnika je bil razglašen leta 1519. Za patrona 
svoje dežele so ga sprejeli v Španiji, Kalabriji in na Siciliji. Središče njegovega češčenja 
na Slovenskem je nekdaj bilo v Šmihelu pri Novem mestu. Matere se mu priporočajo za 
srečo pri otrocih. 

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

Nedelja ‚laetare‘ ali veselja 
 

31. 03. 2019 – 07. 04. 2019  

 

Papež Frančišek: Zakrament sprave je pot posvečevanja 
»Moramo se torej vedno spominjati, da je zakrament sprave resnična in 
dejanska pot posvečevanja; je učinkovito znamenje, ki ga je Jezus pustil 
Cerkvi, da bi vrata Očetove hiše ostala vedno odprta in bi tako vrnitev 
ljudi k Njemu vedno bila mogoča. Zakramentalna spoved je pot 
posvečevanja tako za spokornika kot za spovednika.« 
Za spokornika je pot posvečevanja, ker mu veljavno podeljena zakra-
mentalna odveza ponovno podeli krstno nedolžnost, polno občestvo z 
Bogom. To je občestvo, ki ga Bog nikoli ne prekine s človekom, ki pa se 
mu človek včasih odtegne, ko slabo uporablja čudoviti dar svobode. Du-
hovniki kot spovedniki imajo privilegij, da lahko stalno motrijo »čudeže« 
spreobrnjenja, kar je eden od mnogih darov, ki jim jih namenja Kristuso-
va ljubezen: »Vedno moramo prepoznati močno delovanje milosti, ki je 
zmožna spremeniti kamnito srce v meseno srce, grešnika, ki je pobegnil 
daleč, spremeniti v skesanega sina, ki se vrača v očetovo hišo.« 
Vsaka posamezna spoved mora biti nov in odločilen korak proti popol-
nejšemu posvečevanju; nežen objem, poln usmiljenja, ki prispeva k šir-
jenju Božjega kraljestva, kraljestva ljubezni, resnice in miru. 
Sama sprava je dobro, ki ga je modrost Cerkve vedno varovala z vso 
svojo moralno in pravno močjo z zakramentalno molčečnostjo. Čeprav je 
moderna miselnost ni vedno razumela, je nujna za svetost zakramenta 
in za svobodo vesti skesanca. Ta pa mora biti ob vsakem trenutku 
gotov, da bo zakramentalni pogovor ostal znotraj spovednice, med last-
no vestjo, ki se odpre za milost, in Bogom, s potrebnim posredništvom 
duhovnika. Zakramentalna molčečnost je obvezna in nobena človeška 
moč nima nad njo oblasti in je niti ne more terjati. 
Papež Frančišek je sklenil s spodbudo: »Dragi duhovniki, pozivam vas, 
da vedno z veliko darežljivostjo poslušate spovedi vernikov. Potrebna je 
potrpežljivost, a vedno z odprtim srcem, v duhu očeta; spodbujam vas, 
da z njimi prehodite pot posvečevanja, kar je zakrament; motrite 
'čudeže' spreobrnjenja, ki jih milost dela v skritosti spovednice, čudeže, 
ki jim boste priča samo vi in angeli. In da bi se lahko posvečevali predv-
sem vi, v ponižnem in zvestem opravljanju službe sprave.« 

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

