Ned. Jezusovega krsta
Dekliška nedelja
11. 01. 2015

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za vse + iz družine Močnik (iz
Sp. Grušovja)

Ponedeljek, 12. 01. 2015
Ob 7.00 + Antona Frešera (575)
Tatjana (Tanja) mučenka
Torek, 13. 01. 2015

Hilarij, škof
Sreda, 14. 01. 2015

Bl. Odon iz Jurkloštra

Ni maše
Ob 17.00 za + Marijo Pliberšek

Četrtek, 15 .01. 2015
Ob 17.00 za + Jožeta Kolarja (obl.) in starše
Absalom, koprski škof
Petek 16. 01. 2015
Ob 7.00 za + Antona Leskovarja in starše
Marcel I., papež
Sobota 17. 01. 2015
Ob 07.00 za + Borisa Rateja (obl.)
Anton (Zvonko), puščavnik
2. ned. med letom
Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane
Antonova nedelja
Maša pri Sv. Joštu
Otroška nedelja
Ob 10.00 uri za + Vero (obl.) in
18. 01. 2015
Karla Juharta
1. Z današnjo nedeljo sklepamo božični čas in začenjamo čas med letom,
to je tisti čas, ko v bogoslužju ne obhajamo kakega posebnega vidika
Kristusove skrivnosti, pač pa se spominjamo Kristusove skrivnosti v
njeni polnosti. Po slovenski tradiciji še ohranjamo jaslice in na koncu
maše zapojemo kakšno božično pesem.
2. Včeraj je bilo drugo srečanje v pripravi na prvo sveto obhajilo. Manjkal je
en prvoobhajanec. Starše prosimo, da pošiljajo redno otroke k verouku
in k posebni pripravi na prvo sveto obhajilo. Priprava na prvo sveto
obhajilo ni le neposredno spoznavanje katoliškega nauka, ampak tudi
izkušnja občestvenosti in odgovornost pripadnosti Cerkvi. Prav ta slednja, to je pripadnost župniji, pri mnogih usiha. Ljubezen do Kristusa ne
more biti iskrena, če ni ljubezni do Kristusove Cerkve! Zato poglabljajmo
svojo pripadnost župniji in s tem Cerkvi.
3. Pregovor pravi: »Če sv. Anton z dežjem prihaja, se dobro potem
zemlja napaja.« Namreč, prihodnjo ali na Antonovo nedeljo ste ob
10.00 uri vabljeni k sveti maši k Sv. Joštu. Ne opušćajte nedeljskega
bogoslužja, če je maša v podružnični cerkvi. Tudi ta je naša!
4. Lepo prosim, da čim prej naročite verski tisk Družino in Ognjišče in
poravnate stroške. Hvala za razumevanje.
5. Sedaj pa prosim, da pridete otroci pred smrekico, ki govori o naši
posebni letošnji nalogi in sicer, da slehernega pozdravimo. Smo v letu

vrednote pozdravljanja in lepega govorjenja. In moto tega leta se glasi:
»Kdor pozdravlja tudi odzdravlja in s tem tudi ozdravlja!«
6. V preteklem tednu sem blagoslovil družine in domove na Prepužu,
Vrholah in Vinarju-Kacjek. Iskrena hvala spremljevalcem: Miri Rubin,
Slavku Juhartu, Kristini Strnad in Jožetu Goričanu, ter vsem, ki ste me z
veseljem sprejeli, pa tudi tistim, ki ste me sprejeli z nekoliko več zadržanosti. So pa tudi takšni, ki so blagoslov zavrnili, eni z bolj prefinjenim
izgovorom in drugi z večjo samozadostnostjo. In četudi moramo tudi za
takšne moliti, imejmo v ospredju predvsem tiste, ki nam je vera, zakramenti in Božja beseda vir veselja, sreče in zadovoljstva. Osrečujmo drug
drugega in bodimo drug za drugega blagoslov.
Iskrena hvala pa tudi za vaš dar. Ves denar bo šel za obnovo gospodarskega poslopja, tudi tisti, ki ste ga posebej namenili meni. Hvala vam!
Iskrena hvala pa tudi za dar, ki ste ga v decembru prinesli v pisarno:
Dragici in Ivanu Reberniku, Alojzu Pučniku, Roziki Kobale, družini Brumec, Pliberšek (Žužman), Mlakar (Gregorc), Skrbinšek in Leskovar
(Kavc). Iskren boglonaj pa tudi Jožetu Pučniku in Jožetu Leskovarju za
negovanje vina ter Daniju Lubeju za popravilo centralne peči.
Papež Frančišek: »Odpuščati vedno dobro dene, ker sodi k velikodušnosti. Velikodušen človek je vedno srečen. Malodušnež, tisti s
stisnjenim srcem, pa ne doseže sreče.«
Dobri Bog, hvala ti za slastno hrano, molijo otroci. In kaj naj rečem jaz, ki
jih imam petinsedemdeset? Ljubi Bog, hvala za življenje, hvala za vse, ki
jih imam rada in so na moji poti kot dragoceni dar. (Agata Christi)
Nič ni bolj privlačno kot dosežen mir, povezan z dobroto. Toda oboje je
treba poiskati, ker ju ni mogoče kupiti na odprti tržnici. (pravi vzhodna
modrost).
Nikoli ne pozabi na molitev! Naj bo kratka, če jo zmoreš in ko ne moreš
opraviti dolge molitve. Toda noben dan ne pozabi nanjo! Moliš lahko tudi
tako, da vzdihuješ! (papež sv. Janez XXIII.)
Razpored bralcev Božje Besede
Ned. Jezusovega krsta
Dekliška nedelja
11.01.2015
2. navadna nedelja
Otroška nedelja
18.01.2015
3. navadna nedelja
Ned. žena in mater
25.01.2015

7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Jože Pliberšek
7.00
1. berilo: Martin Juhart
2. berilo: Kristina Strnad
7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Kristina Strnad

10.00
1. berilo: Karmen Pučnik
2. berilo: Marijana Pučnik
10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Pavlica Pučnik
10.00
OTROCI

SVETNIK TEDNA – sveti Anton (Zvonko), puščavnik
Sveti Anton je oče menihov in puščavnikov. Doma je bil v srednjem Egiptu.
Pri dvajsetih letih je bil že sirota. Starši so mu zapustili lepo premoženje in
zgled bogoljubnega življenja. Po smrti staršev je začutil v sebi božji klic po
evangeljski popolnosti. Brez pridržka je veroval božji besedi. Ko je v cerkvi
slišal Kristusove besede iz Matejevega evangelija: »Če hočeš biti popoln,
pojdi, prodaj, kar imaš, in daj revežem, pa boš imel zaklad v nebesih«, jih je
vzel čisto dobesedno. Zemljišča je prepustil sosedom, drugo imetje je razprodal, veliko vsoto razdelil
ubogim, le mlajšo sestro je zavaroval pred pomanjkanjem. Potem se je umaknil v samoto. Najprej
blizu domače vasi. Čas je uporabljal za gorečo molitev in obiskovanje pobožnih puščavnikov. Pri vsakem se je naučil kakšne kreposti in se je v njej vadil.
Tako se je ne da bi vedel ali hotel pripravljal, da
postane vodnik številnih bogoljubnih duš. Preden je
to dosegel, je moral skozi ogenj hudih skušnjav, s
katerimi ga je satan mučil dolga leta. Snubil ga je v
greh nečistosti, zato se je Anton tudi telesno mučil do onemoglosti. Ko je
zmagal, se je pred ljudmi, ki so hodili občudovat njegovo svetost, umaknil
daleč v puščavske gore na desnem bregu Nila. Preživljal se je z zelišči in s
kruhom, ki so mu ga prijatelji prinašali vsake pol leta. Dvajset let ni z nikomer
spregovoril niti besedice, zato pa je vedno glasneje govoril njegov zgled. Od
vseh strani so prihajali posnemovalci in se naselili v njegovi bližini. Vsem, ki
so ga prosili duhovne pomoči, je Anton rad ustregel. Ko je začel osvajati duše
za Boga, se ljudi ni več bal. Trikrat je šel celo v hrup svetovnega mesta Aleksandrije, da je na prošnjo škofa Atanazija branil pravo vero zoper arijance.
Proti koncu svojega življenja se je z najzvestejšimi učenci naselil na komaj
dostopni gorski polici, 1200 metrov nad morjem, kjer je odkril studenec in
uredili so si vrt. Tam je dozorel za nebesa. Gospod življenja ga je poklical, ko
je dopolnil 106 let. Njegovo češčenje se je bliskovito razširilo najprej po
Vzhodu, kmalu pa tudi po Zahodu. Med našim ljudstvom je sv. Anton že od
nekdaj izredno priljubljen svetnik. Za svojega zavetnika ga častijo različni
stanovi: živinorejci, svinjski pastirji, ščetarji, rokavičarji, mesarji, gasilci,
peki. Pri nas ga radi upodabljajo s prašičkom, z zvoncem in s palico v obliki
črke T. Mladi ljudje so se zatekali k njemu kot posredniku pri izbiranju zakonskega druga. Anton in Antonija sta med najpogostejšimi imeni pri nas; vseh
oblik teh imen skorajda ni mogoče našteti. Osebe s tema imenoma si »bratsko
delita« današnji sv. Anton Puščavnik in sv. Anton Padovanski, ki je na koledarju 13. junija.
Pripravili: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
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11. 01. 2015 - 18. 01. 2015

Papež Frančišek: V vsaki družini je mama.
Vsaka človeška oseba dolguje življenje materi. Skoraj vedno ji
mnogo dolguje tudi glede svojega nadaljnjega življenja, glede
človeške in duhovne vzgoje. Vendar pa je za mater, čeprav je zelo
povzdignjena s simboličnega zornega kota, malo posluha in se ji
malo pomaga v vsakdanjem življenju, »malo se upošteva njeno
središčno vlogo v družbi«. Še več, pogosto se pripravljenost mater
za žrtvovanje za lastne otroke izkorišča, da bi se tako
»privarčevalo« pri stroških družbe.
Matere so najmočnejši protistrup za širjenje egoističnega
individualizma, je poudaril papež. Pojasnil je, da individuum pomeni
tisto, kar se ne more razdeliti. Matere pa se »razdelijo«, najprej
takrat, ko v sebi nosijo otroka, da bi ga dale na svet in ga vzgojile.
Matere so tiste, ki najbolj sovražijo vojne, saj ubijajo njihove otroke
… One pričujejo o lepoti
življenja. Biti mati, ne pomeni
samo dati na svet otroka,
ampak je to tudi življenjska
izbira. Življenjska izbira matere je izbira za dati življenje.
Družba brez mater bi bila
nečloveška družba, kajti matere znajo vedno, tudi v
najtežjih trenutkih, pričevati o
nežnosti, predanosti in moralni moči. Predrage mame, hvala, hvala
za to, kar ste v družinah, in za to, kar dajete Cerkvi in svetu. In tudi
tebi, ljuba Cerkev, hvala, hvala, ker si mati. In tebi, Marija, Božja
mati, hvala, da nam kažeš Jezusa.

