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Iz svetega evangelija po Luku (Lk 15,1-3.11-32) 
Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. 
Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi. 
« Tedaj jim je povedal tole priliko: »Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima 
je rekel očetu: ›Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada!‹ In razdelil jima je 
imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno 
deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, 
je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se 
pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. 
Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in 
dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od 
lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. 
Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih 
najemnikov.‹ In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga 
usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zoper nebo 
in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ Oče pa je naróčil svojim 
služabnikom: ›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na 
roko in sandale na noge! Pripeljite pitano tele in ga zakôljite ter jejmo in se veselímo! 
Ta moj sin je bil namreč mrtev in je ožível; bil je izgubljen in je najden.‹ In začeli so 
se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, 
je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj pa 
to pomeni?‹ Ta mu je rekel: ›Tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker se mu 
je zdrav vrnil.‹ Razjézil se je in ni hôtel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in mu 
prigovarjal. On pa je očetu odgovóril: ›Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem 
prestopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi 
prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami potratil tvoje premoženje, si mu 
zaklal pitano tele.‹ On pa je rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je 
tvoje. Vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je 
ožível, ker je bil izgubljen in je najden.‹« 

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta prvi petek in sobota v mesecu. V 
četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k 
spovedi, češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši. 

Na prvi petek tudi obiskujemo vse tiste, ki ne morejo več v cerkev k maši. Če želite, 
da še koga obiščemo, sporočite župniku. 

Skrb za cerkve - Bog povrni vsem, ki ste v marcu poskrbeli za urejenost cerkva in 
župnijskih prostorov. V aprilu je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

Župnija Teharje vabi k vsakoletni molitvi križevega pota za vse žrtve Teharskega 
taborišča in druge žrtve vojnega in povojnega nasilja,  na tiho nedeljo,  7. aprila. 
Križev pot poteka ob novo postavljenih križih od grobišča v Bukovžlaku do cerkve 
sv. Ane na Vrhe nad Teharjami. Začetek bo ob 16.00 pri vhodu v spominski park. 

Spodbuda za postni čas 
Četrti teden naj bo teden zahvaljevanja. Če smo hvaležni Stvarniku za vse darove, ki nam jih 
naklanja – potem z njimi odgovorno ravnamo. Če smo hvaležni ljudem, ki nas dejansko nosijo na 
rokah, potem se jim trudimo to s hvaležnostjo vračati. 
OTROCI: Vsak dan se zvečer zahvali za 5 stvari, ki si jih ta dan prejel. 
MLADI: Vsak dan se zahvali staršem za eno od stvari, ki niso samoumevne: pripravljen obrok, 
oprano perilo, žepnina, prevoz …  
STARŠI: Bodi hvaležen za vse, kar si lepega doživel v svojem življenju. Z zakoncem si vsak večer 
izmenjajta najlepši dogodek dneva. 
STAREJŠI: V vsakem dnevu najdi vsaj en dober dogodek in se zanj zahvali sebi ali človeku, s 
katerim si ga doživel. 

 KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 31. marec 

4. postna nedelja 

Gvido,  opat 

    800  †† Magdalena in rodbina Fiauš 
    930   † Miha Tržan in za zdravje 
1800   †† Jerko in Ivanka Železnik 
1100   Trem.:  za žive in †† župljane in dobrotnike   

PONEDELJEK, 1. april 
Tomaž Toletinski, mis., muč. 

    800   po namenu 
1800  za s. Grazyno 

TOREK, 2. april 
Frančišek Paolski, puščavnik 

    800   po namenu 
1800  † Bogdan Lilija 

SREDA, 3. april 
Rihard, škof 

    800    po namenu 
1800   po namenu 

ČETRTEK, 4. april 
Izidor Seviljski, škof 

    800   †† Alojz Čerenak, Ana in Karel Korene 
1800   po namenu 

PETEK, 5. april 
+ Vincencij Ferrer – prvi petek 

    800   za †† sodelavce 
1800   †† Ivan, Barbara in Jožef Herič 

SOBOTA, 6. april 
Irenej iz Srema – prva sobota 

  800   za zdravje 
1800  ††  starši Viher 

NEDELJA, 7. april 

5. postna, tiha nedelja 

Janez Krstnik de la Salle, duh. 

    800  †† Lidija Hriberšek in Rozalija Tratnik 
    930  †† Jože in Marija Krulec,  
               starši in Stanislava Gajšek 
1800  za žive in †† župljane in dobrotnike   
1100   Tremerje:  † Anica Gnus 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


