
1. Včeraj je bil na podružnični cerkvi sv. Jošta koncert. Vsem, ki ste 
sodelovali in vsem, ki ste jim prisluhnili, iskren boglonaj. 

2. Danes je na podružnični cerkvi sv. Jošta žegnanje. Namen žegnanjske 
nedelje je v tem, da se posebej priporočimo zavetniku cerkve sv. Joštu, 
obenem pa se spomnimo posvetitve te cerkve, s katero je bila izvzeta iz 
vsakdanje rabe in namenjena za bogoslužje. Obenem pa je to dan, ko 
se zavemo svojega krsta, to je svoje lastne posvetitve za Gospoda. 

3. Pred nami je pomemben praznik prvega svetega obhajila, h kateremu bo 
pristopilo 7 naših otrok. Zato bodo imeli v petek, 22. maja spoved ob 
18.00 uri, starši pa ob 18.45 in med mašo. Na voljo bo pater Milan Holc 
iz Ptujske Gore. Po sveti maši prosimo, da starši in prvoobhajanci še 
malo ostanete, da se dogovorimo, kako bo potekala slovesnost prvega 
svetega obhajila.  
Starši prvoobhajancev pa ste tudi vabljeni, da pridete v torek, 21. 5. okoli 
15.00 ure, da kot je v navadi, uredimo cerkev in njeno okolico za nedelj-
sko slovesnost. V primeru slabega vremena, se čiščenje prestavi na 
sredo, prav tako ob 15.00. 

4. V naslednjem tednu ima 1. razred zaradi obiska veroučne komisije 
izjemoma verouk v ponedeljek ob 16.00 uri. Prosimo za udeležbo in 
razumevanje, v soboto od 10.00-12.00 pa so pevske vaje za otroke! 

5. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo, Marjanu Juhartu za pleskanje, 
Jožetu Pučniku in Janezu Pučniku (Kodrač) za delo v vinogradu in kleti, 
Petru Pučniku in otrokom ter faranom iz Pobreža za 445,- eur za rože ter 
Petru Korošcu in faranom Sevca za 215,- eur za rože in za vsako vašo 
pomoč in dobroto. Iskren boglonaj. 

6. Karitas prosi v akciji: Pomagajmo preživelim ob potresu v Nepalu za 
darove. V zvonici so položnice, lahko pa daste svoj dar tudi v nabiralnik 
za Karitas. 

Seznam prvoobhajancev: 

2011/12: Filip Pesjak, Luka Pučnik 

2012/13: Julija Firer, Iza Pučnik, 

Tina Pučnik 

2013/14: Žan Pučnik, Nik Škorjanc, 

Žan Zadek, Brina Mlakar 

2014/15: Lana Pučnik, Katarina 

Pučnik, Zala Pučnik, Andrej Pušnik, 

Maša Rečnik, Gregor Skrbinšek, 

Ana Tomažič 

Obvezne drže v pristopu k svetemu obhajilu: (1) stati na obeh nogah; 
(2) lepo držati sklenjeni roki; (3) pogledati v hostijo; (4) glasno 
odgovoriti 'amen', (5) po obhajilu ne gledati naokrog, ampak se 
zahvaljevati Jezusu. 

Razpored bralcev Božje Besede 
7. velikonočna nedelja 

Joštova nedelja 

17.05.2015 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

Vinarčani 

BINKOŠTI 

Prvo sveto obhajilo 

24.05.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

Starši prvoobhajancev  

SVETA TROJICA 

Obletnica posvetitve 

31.05.2015 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Tina Sojar Voglar 

7. velikonočna ned. 

17. 05. 2015 

Joštova nedelja 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri pri sv. Joštu: za + Franca in 

Matildo Turk (obl.) ter Ljudmilo 

in Jožeta Goričana 

Ponedeljek, 18. 05. 2015 

Janez I., papež 
Ob 7.00  za vse + iz družine Rebernak 

Torek, 19. 05. 2015 

Urban I., papež 
Ob 19.00 za + Štefana Krajnca (945) 

Sreda, 20. 05. 2015 

Bernardin Sienski, duh. 
Ob 19.00 za + Franca Klajžarja 

Četrtek, 21. 05. 2015 

Hospicij, puščavnik 

SEJA ŽPS ob 20.00 uri 

Ob 7.00 za + Ivanko Zorko in sorodnike 

Ob 19.00 za vse + iz družine Brglez (iz Pre-

log) 

Petek 22. 05. 2015 

Julija, mučenka 

Ob 18.00 spoved prvoobhajancev  

Ob 18.45 in med mašo spoved staršev 

Ob 19.00 za + Draga Kamenika 

Sobota 23. 05. 2015 

Renata, spokornica 
Ob 07.00 za + Marijo Brumec (Tajnikar) 886 

BINKOŠTI 
PRVO SVETO OBHAJILO 
Marija, Pomočnica kristja-

nov; 24. 05. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Leopolda Juharta in starše 



Svetnik tedna – Marija Pomočnica kristjanov 

 

Dva zgodovinska dogodka sta napotila Cerkev, da je dala Mariji naziv 
»Pomočnica kristjanov« in tudi vpeljala poseben praznik v cerkvenem 
koledarju. Pod papežem Pijem V. so Turki ogrožali dežele okrog Sre-
dozemskega morja. Zbral je 222 ladij in 
40.000 vojakov. Vsi so se kleče izročili 
Marijinemu varstvu. Vnela se je huda bitka, v 
kateri so osvobodili 15.000 krščanskih 
sužnjev. Papež je zato dal Mariji naziv 
»Pomočnica kristjanov« in ga dal vplesti tudi 
v litanije. Praznik je tudi spomin na vrnitev 
papeža Pija VII. iz Napoleonovega ujetništva 
v Rim. Cesar Napoleon je na svojih vojaških 
pohodih zasedel tudi Rim in 17. maja 1809 
razglasil, da papeževe države ni več. Hkrati 
je ukazal, naj papeža ujamejo in ga odpeljejo 
v Francijo. Tu je trpel lakoto in pomanjkanje. 
Odvzeli so mu celo strežaja, spovednika, brevir, knjige in pisalno 
orodje. Toda leta 1814 se je zgodil preobrat. Napoleon je bil premagan 
in odstavljen in naslednje leto dokončno poslan v izgnanstvo. Svoj 
odstop je moral podpisati v Fontaineblauju pri Parizu, kamor je dal 
zapreti papeža Pija VII. Ta se je 24. maja istega leta slovesno vrnil v 
večno mesto in odredil, da se ta dan slavi praznik Marije Pomočnice 
kristjanov. - Prav v tistem času je božja previdnost poklicala novega 
apostola Marije Pomočnice. Leta 1815 se je rodil sv. Janez Bosko, ki je 
svoje delo z mladino postavil pod varstvo nje, ki jo kličemo »Pomoč 
kristjanov«. Pomočnice kristjanov so uvedle mnoge škofije katoliškega 
sveta. Uveden je bil tudi v ljubljanski nadškofiji, v zvezi z Brezjami, 
najbolj priljubljeno slovensko božjo potjo. Leta 1800 je dal mošenjski 
župnik Urban Ažbe postaviti novo stransko kapelico v čast Mariji 
Pomagaj. V njej je bila slika Leopolda Layerja, posnetek znamenite 
Cranachove Marije Pomočnice. Leopold Layer je leta 1814 iz 
zaobljube, ker je bil po Marijini priprošnji rešen iz ječe, poslikal celotno 
kapelico. Polagoma so pred to podobo začeli prihajati in se priporočati 
verniki od blizu in daleč. Veliko pozornost so vzbudila razna uslišanja. 
9. oktobra 1889 je ljubljanski škof Jakob Missia blagoslovil temeljni 
kamen za novo Marijino cerkev, 7. oktobra 1900 pa jo je isti škof 
posvetil. Goduje 24. maja, ko je tudi praznik brezjanske Marije 
Pomagaj. 

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

           Joštova nedelja 

   

 

     17. 05. 2015 - 24. 05. 2015 

Papež Frančišek: »Strah je drža, ki nam škoduje.« Slabi nas, nas 
pomanjšuje in nas paralizira. Oseba, ki jo je strah, ničesar ne stori, ne 
ve, kaj naj stori. Osredotočena je nase, dokler se ji ne zgodi kaj 
slabega. »Strah te vodi v egocentrični egoizem in te paralizira. 
Prestrašen kristjan je oseba, ki ni razumela, kaj je Jezusovo 
sporočilo,« je zatrdil papež in spomnil, da je zato Jezus rekel Pavlu: 
''Ne boj se. Še naprej govori.'' »Strah ni krščanska drža.« Je »drža 
vklenjene duše, brez svobode, nima svobodne, da bi gledala naprej, da 
bi ustvarjala, delala dobro«. Vsepovsod vidi neko nevarnost. In to je po 
papeževih besedah pregreha. Strah škoduje. Pomembno je torej prositi 
za milost poguma, prositi Svetega Duha, da nam pošlje pogum. 
Papež Frančišek je nadaljeval, da »obstajajo prestrašene skupnosti«, 
ki gredo vedno na gotovost. Pravijo: ''Ne, tega ne bomo naredili, tega 
se ne more, tistega se ne more …'' Zdi se, kot da so na vhodna vrata 
napisali ''prepovedano'', vse je prepovedano zaradi strahu. V takšni 
skupnosti je zrak težek, ker je skupnost bolna. Strah povzroči bolezen 
v skupnosti. Zaradi pomanjkanja poguma skupnost zboli. 
»Veselja nam ne bo mogel 
nihče vzeti,« pravi Jezus. V 
najbolj žalostnih trenutkih, v 
trenutkih bolečine, »veselje 
postane mir«. Nasprotno pa, 
zabava v trenutku bolečine 
postane mrak, postane tema. »Kristjan brez veselja ni kristjan,« je 
poudaril Frančišek. »Kristjan, ki neprestano živi v žalosti, ni kristjan. 
Kristjanu, ki v trenutku preizkušenj, bolezni in mnogih težav izgubi mir, 
nekaj manjka.« Po papeževih besedah krščansko veselje ni navadna 
zabava, ni bežna brezskrbnost: »Krščansko veselje je dar, je dar 
Svetega Duha. Pomeni imeti srce vedno veselo, ker je Gospod 
zmagal, Gospod kraljuje, Gospod je na Očetovi desnici, Gospod me je 
pogledal in me je povabil in mi je dal svojo milost in me naredil za 
Očetovega otroka … To je krščansko veselje. Kristjan živi v veselju.« 

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

