
1. Kot vidite, bodo maše, razen srede in sobote, vsak večer. Ne pozabite, 
da ne boste zjutraj zastonj hodili!  

2. Prihodnja nedelja je otroška nedelja, zato imamo po navadi v soboto 
pevske vaje za otroke. Ker pa bo v soboto dan 'pustnega norenja', pa ne 
bomo imeli pevskih vaj v soboto, ampak v nedeljo ob 9.00 uri. Zato lepo 
prosim, da pripeljete otroke na pevske vaje v nedeljo ob 9.00 uri in ne ob 
9,05 . 

3. Po stari tradiciji bo danes pobiranje daru za sedeže (činž). Ker bi želeli 
nadaljevati s preureditvijo gospodarskega poslopja, za njim smo že 
zbetonirali tlak za nadstrešek, kjer bo depo za razne priročne stvari, bo 
vaš dar zelo dragocen. Že tri leta znaša 15 eur, kdor pa more pa lahko 
daruje tudi kaj več. Iskrena hvala za razumevanje! 

4. Boglonaj za darove za kuhinjo in vsakršno vašo dobroto! 
 
TRG SV. PETRA (1.2.2015) Papež Frančišek: 
»Dragi bratje in sestre, želim oznaniti, da bom v 
soboto, 6. junija, če bo Bog hotel, šel v Saraje-
vo, glavno mesto Bosne in Hercegovine. Od 
sedaj naprej vas prosim za molitev, da bo moj 
obisk teh dragih ljudstev spodbuda za katoliške 
vernike, da bo prebudil rast dobrega in bo pris-

peval k utrjevanju bratstva in miru, medverskega dialoga in prijateljstva.« 

LJUBLJANA (sobota, 7. februar 2015, RV) – V prostorih Nadškofije 
Ljubljana je v soboto potekala tiskovna konferenca Slovenske 
škofovske konference, na kateri so 
sporočili, da je papež Frančišek msgr. 
Franca Šuštarja imenoval za ljubljanskega 
pomožnega škofa. Škofovsko posvečenje 
bo prejel 15. marca 2015 ob 15h v 
ljubljanski stolnici. 
 Biografija msgr. Franca Šuštarja 
 Msgr. Franc Šuštar je bil rojen 27. 
aprila 1959 v Ljubljani. Dokončal je 
filozofsko teološki študij v Ljubljani ter v 
Rimu, kot gojenec kolegija Germanik - 
Hungarik. Posvečen je bil 29. junija 1985. 
Leta 1990 je doktoriral na Papeški univerzi 
Gregorijani. Leta 1995 je bil imenovan za kaplana Njegove svetosti in 
leta 2005 za kanonika ljubljanskega metropolitanskega kapitlja. Po 
posvečenju je imel sledeče službe: kaplan v župniji Ljubljana Moste 
(1990-1991); rektor Bogoslovnega semenišča v Ljubljani (1991-1999); 
župnik župnije Grosuplje in dva mandata dekan (1997-2005); župnik 
stolnice sv. Nikolaja (2005-2007). Od leta 2007 je bil ponovno rektor 
Bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Poleg tega je član duhovniškega 
sveta, kolegija svetovalcev, pastoralnega sveta, komisije za 
imenovanja in osebne spremembe ter arhidiakon III. arhidiakonata. 
 

Papež Frančišek: Kar je najpomembnejše je torej to, da je oče 
»navzoč v družini«. Da je blizu ženi, s katero deli vse: veselje in 
trpljenje, napor in upanje. In da je zraven pri odraščanju otrok: ko se 
igrajo in ko delajo, ko so brezskrbni in ko jim je težko, ko govorijo in ko 
molčijo, ko upajo in ko jih je strah, ko naredijo napačen korak in ko 
ponovno najdejo pot. Oče mora biti vedno navzoč, je poudaril papež in 
pojasnil, da pa »biti navzoč« ne pomeni kontrolirati, kajti pretirano 
nadzorovanje otrokom ne omogoči odraslosti. 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

1. postna nedelja 

Ned. žena in mater 

22.02.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Pavlica Pučnik 

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) 

 

Ponedeljek, 09. 02. 2015 

Apolonija (Polona), muč. 
Ob 17.30 za + Jožefa Darka Šmida (660) 

Torek, 10. 02. 2015 

Sholastika, redovnica 
Ob 17.30 za + Pavla Pučnika (obl.) 

Sreda, 11. 02. 2015 

Lurška Mati Božja 
Ob 7.00 za + Aniko Horvat 

Četrtek, 12. 02. 2015 

Evlalija, mučenka 

Ob 17.30 za + Jožefo  (obl.), Antona in Mari-

jo Pliberšek 

Petek 13. 02. 2015 

Katarina de Ricci 
Ob 17.30 za + Alojzijo Grifič (855) 

Sobota 14. 02. 2015 

Valentin (Zdravko), muč. 

Ob 07.00 za + Franca Flisa (obl.) in Marijo 

(Erjavčevi) 

6. ned. med letom 

Otroška nedelja 

15. 02. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Franca Rateja (obl.) in 

Uroša Črešnarja 



SVETNIK TEDNA – sveti Valentin, duhovnik in mučenec 

Bil naj bi duhovnik, ki je za Kristusa prelil svojo kri pod cesarjem Klavdijem 
II. v letih 269/70. Njegovo ime v latinščini pomeni močan, zdrav. Ozdravil 
naj bi deklico z mrtvoudom in padavico, po čudoviti rimski legendi pa naj bi 
tudi vrnil vid slepi poganski deklici, ki se je nato z vso družino dala krstiti. 
O tem čudežu poroča legenda nekako takole: Čez dva dni ga peljejo pred 
cesarja, ki si ga je želel spoznati, in ta ga 
prijazno nagovori: »Slišim te hvaliti, da si pošten 
in moder mož, zato ne morem razumeti, zakaj 
se družiš s tistimi, ki so s svojo neumno vero 
sovražniki našega cesarstva?« Valentin mu 
resno in ponosno odvrne, da nosi v svojem srcu 
vročo ljubezen do vladarja in njegovega 
ljudstva, da je zvest cesarskim postavam in da 
vsak dan moli za blagor celotnega cesarstva. 
Cesar, dovzeten za njegove besede, vzklikne: 
»Moram priznati, da je ta mož razumen in da se 
njegovemu nauku ne da oporekati.« Ko 
nasprotniki vidijo, kako je cesar navdušen nad 
Valentinom, poskušajo narediti vse, da bi ga 
odvrnili od njega. Njihovih groženj in razjarjene 
množice se naposled le ustraši, tako da svetega Valentina izroči sodišču, 
naj ga obsodi ali oprosti. Odpeljejo ga v hišo poganskega čuvarja. Ko Va-
lentin zagleda pri vhodu kipce raznih bogov, pade na kolena in takole moli: 
»O, Gospod! Razsvetli vse, ki so še pogreznjeni v temine malikovalstva, in 
jim daj spoznati, da je Jezus Kristus prava luč sveta!« Ko čuvaj Asterij sliši 
to molitev, ga zbode in mu razkrije svojo bolečino: »Ti imenuješ svojega 
Boga luč, ki vse razsvetli; mika me, da bi preizkusil moč, ki mu jo 
pripisuješ. Imam deklico, ljubljeno varovanko. Njene oči so že dve leti 
zavite v popolno temo: ali bi jih zmogel tvoj Kristus odpreti dnevni 
svetlobi? ...« Valentin ukaže pripeljati deklico, pade na kolena ter s 
povzdignjenimi rokami in močnim zaupanjem zakliče Gospodu: »Jezus 
Kristus! Prava luč, razsvetli svojo služabnico!« Komaj izreče prošnjo, že se 
deklici odprejo oči popolnoma zdrave. Asterij, ves pretresen, v solzah 
zdrsne pred Valentinove noge in prosi: »O, odpri tudi meni oči, sprejmi tudi 
mene v svojo družbo in vero, v kateri hočem živeti in umreti!« Potem 
zdrobi vse kipce hišnih bogov, izpusti krščanske jetnike in z vso družino 
prestopi v Cerkev. Častilcev sv. Valentina je bilo v zgodovini zelo veliko. 
Priporočali so se mu za zdravje zlasti božjastni bolniki. Znan je kot 
vremenski svetnik - sv. Valentin ima ključ do korenin. 

 

Pripravili: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

       BL. DEVICE MARIJE. 

 

5. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

 

08. 02. 2015 - 15. 02. 2015 

Papež Frančišek: Cerkev, ki zdravi 
 »To je poslanstvo Cerkve: Cerkev, ki ozdravi, ki zdravi. Več-
krat sem o Cerkvi govoril kot o poljski bolnišnici. Res je: koliko je 
ranjencev, koliko ranjenih! Koliko je ljudi, katerih rane morajo biti 
ozdravljene! To je poslanstvo Cerkve, to je vsakega kristjana: 
ozdraviti rane srca, odpreti vrata, osvoboditi, povedati, da je Bog 
dober, da Bog vse odpusti, da je Bog oče, da je Bog nežen, da nas 
Bog vedno čaka. Odmakniti se od bistva tega oznanila pomeni tve-
gati, da se cerkveno poslanstvo izmaliči.  
Prizadevanje, da bi ublažili razne oblike bede, se izprazni edine 
stvari, ki šteje: prinašanja Kristusa revnim, slepim, zaprtim. Res je, 
da moramo poskrbeti za 
pomoč, osnovati organizacije, 
ki pomagajo, saj nam Gospod 
daje darove, da to storimo. 
Toda kadar pozabimo na rev-
ščino mnogih, Cerkev počasi 
zdrsne v nevladno organizaci-
jo, postane lepa organizacija: 
mogočna, vendar ne evan-
geljska, saj ji manjka tistega 
duha, tiste revščine, tiste 
moči, da ozdravlja. 
In katera pohvala bi bila najlepša za apostola oziroma vsakega 
kristjana? 'Bil je delavec Kraljestva.' Ta pohvala je največja. Gre, 
da bi ozdravil, da bi varoval, da bi razglasil Kristusovo veselo 
oznanilo. Dela za to, da bi ljudstvo ponovno našlo Očeta, in da bi 
tako bil v srcih ljudi mir. 

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

