
1. V torek začenjamo s šmarnično pobožnostjo. Lepo prosim, da spodbudi-
te otroke, da pridejo k šmarnicam, pa tudi sami pridite, saj bo vaša nav-
zočnost otrokom najlepša kateheza in spodbuda. 

Šmarnice bele so zacvetele - Materi jih prinašamo v dar. 
Pesmica naša srca uglaša, Božja ljubezen zre naj iz nas. 

        1. Marijin mesec maj je zdaj, zapoj srčno ji vsaj sedaj; 
            nebeško Mater prosi vsak, za duše mir in sveti raj. 
        2. V maju vse nam zeleni, življenja vsak se veseli; 
            srečanja se kar vrste, le eno važno je za vse! 

2. Iskrena hvala vsem, ki ste postavili prvomajski mlaj - 'majpan', simbol 
pomladi, samozavesti in 
povezanosti vaške skup-
nosti ter simbol praznika 
dela. 

3. Tudi v preteklem tednu 
smo veliko delali. Ods-
tranili smo strop nad 
pevsko sobo in pripravili 
opaž ter zazidali prostor 
nad hlevom, ki je bil 
nekoč zaprt le z deska-

mi. Iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali: Milan Trdin, Davor Mlakar, 
Matjaž Pem, Anton Leskovar, Damijan Tomažič, Peter Tonkovič, Milan 
Pučnik, Alojz Lubej, Jože Leskovar, Slavko Figek, Slavko Juhart, Denis 
Pažun, Jože Pučnik, Anton Muc, Dušan Podergajs. Iskren boglonaj! 
Hkrati pa iskrena hvala za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in 
dobroto. 

4. V mesecu maju bo zaradi šmarnic verouk potekal po naslednjem urniku: 
 1. razred v torek od 16.00 do 17.00 
 2. in 3. razred v torek od 18.00 do 19.00 
 5. razred v četrtek od 18.00 do 19.00 
 6., 7. in 8. razred pa ta torek (sicer pa v četrtek) od 18.00 do 

19.00 ure. 

»Žena ni kopija moža. Neposredno prihaja iz stvariteljskega dejanja 

Boga. Podoba rebra nikakor ne pomeni podrejenosti ali odvisnosti, 

ampak ravno nasprotno, da sta moški in ženska iz iste snovi in se dopol-

njujeta, imata medsebojnost.« Dejstvo, da je Bog oblikoval žensko, 

medtem ko je moški spal, poudarja ravno to, da ženska ni na noben način 

stvaritev moškega, ampak stvaritev Boga. In govori nam še o nečem, je 

dodal papež: da bi moški našel žensko, da bi našel njeno ljubezen, jo 

mora najprej sanjati in zatem jo bo našel. 

»Družbeno razvrednotenje stabilne in generativne zaveze med moškim in 

žensko je zagotovo izguba za vse. Zakonu 

in družini moramo povrniti dobro ime!« 

je poudaril sveti oče. Sveto pismo nam 

pravi nekaj lepega: moški najde žensko, 

srečata se; a moški mora nekaj zapustiti, 

da bi jo našel v polnosti. Zato bo moški 

zapustil svojega očeta in svojo mater, da 

bi šel z njo. »To pomeni začeti pot. Mož 

je ves za ženo in žena je vsa za moža,« je zatrdil papež Frančišek. 

 
Razpored bralcev Božje Besede 

5. velikonočna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

03.05.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Žan Pem 

2. berilo: Samo Pučnik 

6. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

10.05.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Polona Mlakar 

7. velikonočna nedelja 

Otroška nedelja 

17.05.2015 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

OTROCI 

5. velikonočna ned. 

03. 05. 2015 

Filip in Jakob, apostola 

Nedelja mož in fantov 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Jožefo Pliberšek (obl.) 

(Petkova) 

Ponedeljek, 4. 05. 2015 

Florjan, mučenec 
Ob 7.00 + Jožefa Leskovarja (826) 

Torek, 5. 05. 2015 

Angel Jeruzalemski 
Ob 19.00 za + Justino Brence (818) 

Sreda, 6. 05. 2015 

Dominik Savio, dijak 
Ob 19.00 za + Franca (obl.) in Terezijo 

Oblonšek 

Četrtek, 7. 05. 2015 

Stanislav, škof 

Ob 7.00 za + p. Gavdencija Skledarja, nato pa 

obisk bolnikov (namesto na prvi petek) 

Ob 19.00 za vse + Golenačeve 

Petek 8. 05. 2015 

Bonifacij IV, papež 
Ob 19.00 za + Maksa Sajka in starše 

Sobota 9. 05. 2015 

Izaija, prerok 

Ob 07.00 za + Álbina (obl.) in Vido Brglez 

Ob 10.00 za romarje iz Borovnice 

6. velikonočna ned. 

10. 05. 2015 

Dekliška nedelja 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Angelo (obl.), Alojza in 

Slavka Lipuša 



Svetnik tedna – sveti Florjan,  mučenec 

Sv. Florjan je kot zgodovinska osebnost zadnja leta življenja, v 
času vladanja rimskega cesarja Diokleciana, preživel v rimski 
pokrajini Norikum. Danes je to 
predel okoli mesta Enns-Lorch, ki 
leži ob istoimenski reki Enns (slo-
vensko Aniža) - blizu mesta Linz 
v Avstriji. Ko je sodnik Akvilin 
vodil sodni proces proti 40 voja-
kom, ki so se opredelili za krš-
čansko vero, se je upokojeni rim-
ski častnik Florjan zavzel za nji-
hovo oprostitev in sam izjavil, da 
je kristjan. Ker se kljub prigovar-
janju ni odrekel krščanstvu, je bil 
kaznovan tako, da je bil s prive-
zanim kamnom okoli vratu vržen 
v reko Enns. To naj bi se zgodilo 
4. maja leta 304. Zato je 4. maj 
sprejet kot dan sv. Florjana. Žena 
Valerija je vpregla vole in se 
odpeljala z vozom do reke in tru-
plo naložila. V strahu pred neverniki ga je pokrila s slamo in z 
vejami. Telo mrtvega Florjana je Valerija odpeljala proti hribu nad 
reko. Vprežene živali so bile žejne in utrujene od vleke in niso 
mogle več vleči voza dalje do mesta pokopa. Na poti, kjer je 
počivala, je začel izvirati studenec, katerega voda še danes 
pomaga ljudem, ki imajo težave z očmi. Na mestu, kjer je Valerija 
Florjanovo telo zavila v platno in pokopala, je bil okoli leta 800 
zgrajen samostan. Ta še danes nosi ime Samostan sv. Florjana 
in ga upravljajo Avguštinci. Ob njem je danes eden najbolj znanih 
gasilskih muzejev v Evropi, imenovan Muzej sv. Florjana. Do 
začetka 16. stoletja je bil sv. Florjan zaščitnik Avstrije in krajev, ki 
so se borili proti osvajalskim pohodom Turkov. Kasneje je postal 
zaščitnik narodov Evrope - kot branilec pred eno najhujših nara-
vnih sil - OGNJU! 

Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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  5. velikonočna nedelja 

 

        Nedelja mož in fantov 
   

 

03. 05. 2015 - 10. 05. 2015 

Papež Frančišek:   
»Zgodovina in služenje« sta dve besedi ob katerima se je ustavil papež 
Frančišek, ker sta »dve značilnosti kristjanove identitete«. Sv. Pavel, 
sv. Peter ter prvi učenci niso oznanjali Jezusa brez zgodovine. 
Oznanjali so Jezusa v zgodovini ljudstva, ljudstva, ki ga je Bog 
spodbudil, da je stoletja hodil in prišel do 'zrelosti', do 'polnosti časov'. 
Bog vstopa v zgodovino in hodi s svojim ljudstvom. »Kristjan je moški 
in ženska zgodovine, ker ne pripada samemu sebi, ampak je 
postavljen v ljudstvo, v ljudstvo, ki hodi. Ne moremo predstavljati 
krščansko sebičnost, ne, tako ne gre. Kristjan ni moški in ženska z 
laboratorijsko duhovnostjo, ampak je duhovni moški in ženska 
postavljen v ljudstvo, ki ima dolgo zgodovino in hodi po poti naprej, 
dokler se Gospod ne vrne.« 
Obstaja »zgodovina milosti, pa tudi zgodovina greha«. »Koliko 
grešnikov, koliko zločinov. Apostol Pavel v berilu omenja kralja Davida 
kot svetega, toda preden je postal svet, je bil velik grešnik. Velik 
grešnik. Naša zgodovina mora sprejeti tako 
svetnike kot grešnike. In moja osebna 
zgodovina, vsakega od nas, mora sprejeti 
naš greh, lastni greh in milost Gospoda, ki 
je z nami, ki nas spremlja v grehu, da bi 
nam odpustil ter nas pospremil v milost. 
Brez zgodovine ni krščanske identitete. 
Druga značilnost kristjanove identitete je 
služenje. »Jezus je svojim učencem umil noge ter jih povabil, naj delajo 
kakor on, služijo. Krščanska identiteta je služenje, ne sebičnost. »Toda 
oče, vsi smo sebičneži. A res? To je greh, to je navada, ki jo moramo 
opustiti. Prositi moramo za odpuščanje in da nas Gospod spreobrne. 
Poklicani smo k služenju. Biti kristjan, ni neko navidezno družbeno 
obnašanje, ni to, da bi si ličili dušo zato, da bo lepša. Biti kristjan, 
pomeni delati to, kar je delal Jezus, stregel je.« 

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

