
1. Jutri je praznik Jezusovega darovanja v templju ali svečnica, zato bosta 
maši zjutraj in zvečer. 

2. V prihodnje bodo večerne maše ob 17.30, saj se dan vedno bolj podalj-
šuje. Vrh tega pa bomo imeli v četrtek ob 16.50, to je takoj po verouku 
srečanje z ministranti. Ministranti (beri starši) ne pozabite na sestanek!!! 
Pri maši bomo molili za nove duhovne poklice. Na prvi petek pa bom 
dopoldan obiskal bolnike. 

3. Iskrena hvala pridnim mladincem, mladinkam in krasilkam, da ste 
pospravili jaslice, očistili in okrasili cerkev.  

4. V torek bo god sv. Blaža. Po maši bo blagoslov, pri 
katerem bomo prosili sv. Blaža, naj nas po njegovi priproš-
nji Bog varuje vseh bolezni v grlu in vsakega drugega zla. 
Naše življenje in zdravje je zelo krhko, zato smo toliko bolj potrebni 
Božjega blagoslova, v moči katerega bomo ohranili trdno zdravje in 
veselje do življenja. 

5. V sredo imamo duhovniki svojo redno mesečno srečanje ali rekolekcijo, 
zato bo sveta maša tudi ob 10.00 uri in sicer za + žpk. in dekana Roma-
na Štusa. Pridite in se zahvalimo Bogu za velike dobrote, s katerimi nas 
je obdaril po + duhovniku Romanu Štusu. 

6. Iskrena hvala Davorju Mlakarju, Mihu in Matjažu Pemu za izkop in 
betoniranje platoja za gospodarskim poslopjem. 

7. Prihodnjo nedeljo bodo ključarji po prvi in drugi sv. maši pobirali sedež-
nino. Dar za sedež znaša 15.00 evrov, tako kot lansko leto. Boglonaj za 
vaš dar, ki bo dragocen pri nadaljnji ureditvi gospodarskega poslopja. 

8. Iskrena hvala za vaše darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč. 
9. Že v nedeljo sem oznanil, da organizira vaš nekdanji žpk. dr. Ludvik 

Počivavšek pot v Ljubljano na koncert in sicer v sredo, 11. 2. 2015. 
Prevoz stane 7 eur, vstopnic pa ni. Odhod avtobusa ob 17.00 uri. Prijave 
sprejemam do torka zvečer. 

10. Danes ob 14.00 uri bo pogreb pokojnega dekana in župnika župnije 
Čadram-Oplotnica g. Romana Štusa.  

Rodil se je 16. januarja 1955 v Celju in izhaja 
iz župnije Podčetrtek. Po opravljeni maturi in 
uspešnem teološkem študiju v Ljubljani in 
Mariboru je bil 5. julija 1980 posvečen v 
mašnika. Kaplansko službo je opravljal v 
Šoštanju (1980 – 1985) in v Rogaški Slatini 
(1985 – 1987). S prvim avgustom 1987 je bil 
imenovan za župnika župnije Čadram – 
Oplotnica, leta 2003 je prevzel v soupravo še 
sosednjo župnijo Kebelj. Na ravni dekanije 
Slovenske Konjice je opravljal službo prode-
kana (2001 – 2006), od leta 2011 pa je bil 
dekan. Poleg mnogih nalog pri opravljanju 
duhovniške službe se je posvečal tudi preva-

janju. Imel je poseben dar, da je tudi v težkem položaju znal najti spodbu-
dne besede. Veselo evangeljsko oznanilo je posredoval z njemu lastno 
vedrino, pristnostjo in neposrednostjo. Nobena težava ali prepreka ni v 
njem omajala zaupanja, da se bodo stvari na koncu z Božjo pomočjo 
vendarle razpletle, tako kot je prav. Naj pri Bogu izprosi, da bi Cerkev na 
Slovenskem in z njo mariborska nadškofija imela v prihodnosti primerno 
število pogumnih oznanjevalcev, da bodo mogli nadomestiti njega in vse, 
ki odhajajo od nas v večnost. 

 
Razpored bralcev Božje Besede 
4. navadna nedelja 

Ned. mož in fantov 

01.02.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Urška Flis 

5. navadna nedelja 

Dekliška nedelja 

08.02.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Polona Mlakar 

6. navadna nedelja 

Otroška nedelja 

15.02.2015 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

OTROCI 

4. ned. med letom 

Nedelja mož in  fantov 

Brigita Irska, opatinja 

01. 02. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Frančiško (obl.) in Janeza 

Pučnika (Štrankovi) 

Ponedeljek, 02. 02. 2015 

Jezusovo darovanje - 

SVEČNICA 

Ob 7.00  + Marijo (obl.), Franca in Vinka 

Brumeca 

Ob 17.30 za + Rudolfa Smogavca (872) 

Torek, 03. 02. 2015 

Blaž, škof in mučenec 
Ob 17.30 za + Antona Rahle (773) 

Sreda, 04. 02. 2015 

Irmtruda (Irma) 
Ob 10.00 za + Romana Štusa, žpk. in dekana 

Ob 17.30 za + Draga Kamenika 

Četrtek, 05. 02. 2015 

Agata, devica in mučenka 

Ob 17.30 za + Franca Mlakarja (obl.) in + 

Zimekove 

Petek 06. 02. 2015 

Pavel Miki in jap. muč.  

Ob 7.00 za + Marijo Zorko in sorodnike 

Obisk bolnikov. 

Sobota 07. 02. 2015 

Egidij od sv. Jožefa 
------------------------- 

5. ned. med letom 

Dekliška nedelja 

08. 02. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Ivana Sevška (obl.) (717) 



Praznik Gospodovega darovanja v templju ali svečnica 
 

Prvotno ime je bilo 'Marijino očiščevanje'. Po Mojzesovi postavi je morala 

vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po 

porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako 

'očistiti'. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, 

Jezusova mati. Ona je Jezusa spočela in rodila 

deviško, zato je obred očiščevanja ne bi obvezoval. 

Vendar se mu je podvrgla. Kakor v vsem, se je tudi 

tukaj pokazala za Gospodovo deklo in izpolnila 

božjo postavo. 

 Evangelist Luka v poročilu o njenem obisku v jeruzalemskem templju 

omenja srečanje s starčkom Simeonom. Ta je v videnju spoznal, kdo je Dete, 

ki ga pestuje ta mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in spregovoril 

sloviti preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po 

svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred 

očmi vseh narodov; luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega 

ljudstva.« 

 Ime »svečnica« pa izvira iz Simeonove razglasitve, da je Jezus »luč«, 

zato na ta dan blagoslavljamo sveče s prošnjo, da bi bili tudi mi vedno bolj luč 

in kažipot h Kristusu. 

 

SVETNIK TEDNA – sveti Blaž 

V hudih stiskah poznega srednjega veka, ko so razsajale razne kužne bolezni, 

se je začelo širiti češčenje 'štirinajstih zavetnikov v sili' 14 svetnikov, ki so jih 

častili za posebne potrebe in jih tudi slikali. Med nje 

spada tudi godovnjak sv. Blaž, zavetnik zoper 

bolezni vratu in grla, ker je po legendi ozdravil 

materi sina edinca, ki je bil požrl ribjo kost. Zaradi 

te prigode pa tudi zaradi bližine svečnice Cerkev na 

god svetega Blaža vernikom podeljuje poseben 

'blagoslov sv. Blaža'. Duhovnik vzame dve sveči, 

zvezani v obliki križa, ju približa grlu vsakega, kdor 

želi prejeti Blažev blagoslov, in pri tem moli: »Na 

prošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog 

varuje bolezni grla in vsakega drugega zla. V imenu 

Očeta in Sina in Svetega Duha.« Vsak odgovori: 

»Amen.« Blagoslov sv. Blaža spada med 

zakramentale, sveta znamenja, ki »nekako 

posnemajo zakramente ter označujejo predvsem 

duhovne učinke, katere zaradi priprošnje Cerkve tudi prejemamo.« 

Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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4. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Jezusovo darovanje v templju ali svečnica 

01. 02. 2015 - 08. 02. 2015 

Papež Frančišek: Res je, da nas je Jezus vse rešil, a ne kar na 
splošno. Vse, a tudi vsakega, z imenom in priimkom. To je osebno 
zveličanje. Res je, da sem rešen; Gospod me je pogledal, zame je dal 
svoje življenje, odprl je ta vrata, to novo pot zame. Toda Gospod vedno 
rešuje »v ljudstvu«. Od trenutka, ko je poklical Abrahama, mu je 
obljubil, da bo naredil eno ljudstvo. Gospod nas rešuje znotraj enega 
ljudstva. Zato nam apostol Pavel v Pismu Hebrejcem pravi: »Mislimo 
drug na drugega.« Zveličanje torej ni samo zame. Če ga razumem na 
ta način, se po papeževih besedah motim in sem na napačni poti. 
»Privatizacija zveličanja je napačna pot,« je ponovno poudaril. 
 Sporočati vero, upanje in ljubezen 
Da zveličanja ne bi privatiziral, se moram vprašati ali sporočam vero, 
sporočam upanje, sporočam ljubezen. »Če se v neki skupnosti ne 
pogovarja, če se drug drugega ne spodbuja v teh treh krepostih, so 
člani te skupnosti privatizirali vero,« je nazorno pojasnil Frančišek. 
»Vsak išče svoje lastno zveličanje, ne pa zveličanje vseh, zveličanje 
ljudstva. Jezus pa je rešil vsakega, a znotraj ljudstva, znotraj Cerkve. 
Zveličanje zunaj Cerkve je v tem smislu fikcija. Res je sicer, da si 
rešen, a ne tako, kot te je rešil Gospod.« 
 Cerkvene skupinice, ki zapustijo Božje ljudstvo 
Avtor Pisma Hebrejcem ponudi zelo pomemben praktičen nasvet, je 

nadaljeval papež. In ta je: »Ne zapuščajmo svojega 
zbora, kakor imajo nekateri navado.« Do tega pride, 
ko smo del nekega zbora, župnije ali kakšne skupine 
in začnemo druge soditi. Te osebe »prezirajo druge, 

zapustijo celotno skupnost, zapustijo Božje ljudstvo. Privatizirali so 
zveličanje.« Mislijo, da je zveličanje samo zanje, za njihovo skupinico, 
ne pa za celotno Božje ljudstvo. »In to je zelo velika napaka,« je 
poudaril papež Frančišek. »Gospod naj nam podeli milost, da bi se 
vedno čutili kot Božje ljudstvo, osebno rešeni. To je namreč resnica: 
On nas rešuje z imenom in priimkom, a rešuje nas kot znotraj enega 
ljudstva, ne v skupinici, ki si jo ustvarim zase.« 

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

