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Približevali pa so se mu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in 
pismouki so godrnjali: »Ta grešnike sprejema in z njimi jé.« Povedal pa jim je to 
priliko: Rekel je tudi: »Neki človek je imel dva sina. In mlajši izmed njiju je rekel 
očetu: ‚Oče, daj mi delež imetja, ki mi gre!‘ In razdelil jima je imetje. Malo dni zatem 
je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo in je tam z 
razuzdanim življenjem zapravil svoje imetje. Ko pa je vse potrošil, je v tistem kraju 
nastala huda lakota in je začel stradati. Šel je torej in se pridružil nekemu meščanu 
tiste dežele in ta ga je poslal na svojo pristavo svinje past. In želel se je nasititi z 
rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in rekel: ‚Koliko 
najemnikov mojega očeta ima kruha v izobilju, jaz pa tukaj od lakote ginem! Vstal 
bom in pojdem k svojemu očetu in mu porečem: Oče, grešil sem zoper nebesa in 
pred teboj; nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin, sprejmi me kot katerega 
svojih najemnikov!‘ In je vstal ter šel k svojemu očetu. Ko pa je bil še daleč, ga je 
njegov oče zagledal in milo se mu je storilo; in pritekel je, ga objel in poljubil. Sin 
pa mu je rekel: ‚Oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj; nisem več vreden, da bi 
se imenoval tvoj sin.‘ Oče pa je velel svojim služabnikom: ‚Brž prinesite najboljše 
oblačilo in ga oblecite, in dajte mu prstan na roko in čevlje na noge; in pripeljite 
pitano tele in ga zakoljite in jejmo ter se veselimo; zakaj ta moj sin je bil mrtev in 
je oživel; je bil izgubljen in je najden.‘ In so se začeli gostiti. Njegov starejši sin pa 
je bil na polju. In ko se je (domov) gredé približal hiši, je zaslišal godbo in ples. 
Poklical je enega izmed služabnikov in vprašal, kaj bi to bilo. Ta mu je rekel: ‚Tvoj 
brat je prišel in tvoj oče je zaklal pitano tele, ker ga je spet zdravega dobil.‘ Ujezil 
se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je tedaj prišel ven in ga pogovarjal. Ta pa je 
očetu odgovoril: ‚Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza; 
pa meni nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel 
ta tvoj sin, ki je tvoje imetje zapravil s hotnicami, si mu zaklal pitano tele.‘  On pa 
mu je rekel: ‚Sin, ti si vedno pri meni in vse moje je tvoje. Gostiti se in razveseliti pa 
se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, je bil izgubljen in je najden.‘« 

Lukov evangelij 15,1-3.11-32 

»Ljubezen, glavna krščanska krepost, nam omogoči, da za bližnjega sprejmemo 
tudi križ, če je to za njegovo rešitev potrebno. Ta ljubezen da moč, da križ 
postane lahak, trpljenje sladko.« 

Božji služabnik Danijel Halas 

Danes, na 4 postno nedelj bomo skupaj molili župnijski križev pot. Zbrali se 
bomo na parkirišču pred samostanom ob 15. uri. Z molitvijo se bomo podali na 
Miklavški hrib. V kolikor bo deževalo, bo križev pot v cerkvi.   

Ob obletnici misijona v celjski dekaniji, bo v nedeljo. 13. marca 2016 na Teharjah 
Križev pot za vse žrtve vojnega in povojnega nasilja. Začetek bo ob 15. uri v 
spominskem parku v Bukovžlaku. 

Radijski misijon 2016: »Jezus, obličje božjega usmiljenja« 
Od 13. do 19. marca 2016 bo v programu Radia Ognjišče potekal 11. radijski 
misijon, ki ga bodo vodili papeški pridigar p. Raniero Cantalamessa in slovenski 
bratje kapucini. Letošnja posebnost bo v tem, da bo v času misijona po Sloveniji 
romala relikvija svetega patra Pija, sozavetnika svetega leta usmiljenja. 
Prenos sveta maše iz naše cerkve bo v četrtek, 17. marca: ob 11h molitvena ura 
ob relikvijah p. Pija in ob 12h sveta maša.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 6. marec 

4. postna nedelja 

Koleta, redovnica 

     800  † Terezija Ljubek 
   930  †† iz družine Prešeren 
1800   za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: v zahvalo za srečno vožnjo 

PONEDELJEK, 7. marec 
Perpetua in Felicita, mučenki 

     800  †† starši Pančič 
1800   † Janko Štrukelj 

TOREK, 8. marec 
Janez od Boga, red. ustan. 

     800   †† Asta in Vinko Polak ter pozabljene duše 
1800    †† Janez Podpečan in sorodniki 

SREDA, 9. marec 
Frančiška Rimska, redovnica 

     800  po namenu 
1800  † Toni Slamnik 

ČETRTEK, 10. marec 
40. mučencev iz Armenije 

     800  po namenu 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 11. marec 
+ Benedikt, škof 

     800  po namenu 
1800   † Anči Kamšak (obl.) 

SOBOTA, 12. marec 
Inocenc I., papež 

     800   † Marija Klep (30. dan) 
1800    †† Fanika, Franc in starši Golec 

NEDELJA, 13. marec 

5. postna, tiha nedelja 

Leander Seviljski, škof 

     800  †† starš Krulec 
                ter iz družine Amon in Selšek 
   930  † Marija Klep 
1800   za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: †† Bernarda in Jože Magdalenc 
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