
Bog naj bo pred teboj, da ti bo 
kazal pot. 

Bog naj bo za teboj, da ti bo 
pomagal iti naprej. 

Bog naj bo poleg tebe, kot najbo-
ljši prijatelj. 

Bog naj bo ob tebi, da te bo grel, 
kadar se boš osamljen ohlajal. 

Bog naj bo v tebi, da ti bo razširil 
srce, da boš lahko ljubil, se boril 
za življenje in ga delil z drugimi. 

Naj sveti Kriš-
tof dá nam 

moči, 
da Jezusa v 
dobroti pos-

nemali bi: 
Kot bratje in 

sestre kruh si 
delimo, da 

temo na svetu 
v luč spreme-

nimo. 

1. Pretekli teden smo se poslovili od vašega nekdanjega in pokojnega žpk 
dr. Ludvika Počivavška. Iskrena hvala, da ste se v tako lepem številu 
udeležili nedeljske večerne svete maše, hvala pa tudi vsem, ki ste se 
udeležili pogrebne svete maše. Vem, ni bilo lahko biti navzoč v tako 
vročem popoldnevu. Hvala vam za vašo žrtev. Tudi + žpk Ludvik se je 
veliko žrtvoval za vas in prav je, da smo hvaležni Bogu za tako dobrega 
pastirja. Kdor želi si lahko v zvonici 
vzame spominsko podobico. Prav 
je, da se ga radi spominjamo v 
molitvah in daritvah. 

2. Iskrena hvala za 700,- eur za 
obnovo gospodarskega poslopja, ki 
smo ga v veliki meri obnovili in ga 
izročili v pastoralne namene. Ob 
tem smo prenovili prezbiterij in 
vitraž sv. Jožefa. Ostali pa so nam 
ogromni neporavnani računi. Zato 
se vam iskreno zahvaljujem za vaš 
dar in priporočam za naprej. Neka 

gospa je sicer dejala, da se veliko dela na 
gospodarskem področju, premalo pa naredimo 
za duše. To bi lahko pomenilo, da smo 
delali za župnika in ne za pastoralne 
namene. Toda, vsega tega, kar smo 
obnovili, ne potrebujem župnik, 
ampak farani, vaši otroci, mladina in 
vsi, ki nam je župnijsko občestvo 
zares občestvo. Zato se vsem tistim, ki 
razumete, da je bilo prav, da smo šli v te 
obnove, iskreno zahvaljujem.   

3. Današnja nedelja je Krištofova nedelja. Zato 
bomo sedaj po maši blagoslovili avtomobile in 
se Bogu zahvalili za vsak srečno prevožen kilometer, hkrati pa ga bomo 
prosili, naj nas varuje na vseh naših poteh. Letos je bilo izredno veliko 
število nesreč s smrtnim izidom. Namen blagoslova in prošnje Bogu pa 
je tudi v tem, da nas Bog obdari z milostjo in vrednoto potrpežljivosti, 

preudarnosti in spoštovanja slehernega na cesti. 

MIVA =  Misijonarji Imajo Vaše Avtomobile. 
Miva Slovenija je po vaši zaslugi lansko leto uresniči-

la 27 projektov, rešila pa s tem gotovo na tisoče 
življenj. Tudi za letos imamo do sedaj že 23 pro-
šenj. Ena od njih ima tudi tale stavek: Prihajam s 
prošnjo za rešilni avto – ambulance. Naš stari iz 

leta 1995 ni več 'za dolge proge'. Gobavci so 
naši stalni gostje. Imamo tudi kirurgijo in porod-

nišnico. Brez dobrega rešilca smo ohromljene. 
Avto nujno potrebujemo. (sestre Usmiljenke) 

4. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo 
pomoč in razumevanje. 

MOJ DAR BOGA SLAVI, 

  ZA VSE PREVOŽENE POTI.  
Razpored bralcev Božje Besede 

17. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

26.07.2015 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Karmen Pučnik 

18. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

02.08.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

19. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

09.08.2015 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Polonca Mlakar 

2. berilo: Tina Sojar Voglar 

17. nedelja med letom 

KRIŠTOFOVA NED. 

Joahim in Ana 

Nedelja žena in mater 

26. 07 . 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za +  Ano Pliberšek iz Prepuža 

Ponedeljek, 27. 07. 2015 

Gorazd, Kliment in drugi 

učenci Cirila in Metoda 

Ob 19.00 + Ano in Franca Pliberška 

Torek, 28. 07. 2015 

Viktor (Zmago) I., papež 
Ob 19.00 za + Franca Skrbinška (1048) 

Sreda, 29. 07. 2015 

Marta, Lazarjeva sestra 
Ob 19.00 za + Matija Obrovnika 

Četrtek, 30. 07. 2015 

Peter Krizolog, škof 

Ob 19.00 za + Marijo Ugeršek (obl.)  in Jože-

ta 

Petek 31. 07. 2015 

Ignacij Lojolski, duhovnik 

Ob 7.00 za + Marijo in Antona Leskovarja  

Ob 19.00 za + Emila Ribiča (obl.) in starše 

Orož 

Sobota 01. 08. 2015 

Alfonz M. Ligvorij, škof 
Ob 07.00 za + Franca Oblonška (1007) 

18. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

02. 08 . 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Petra Voračeka in rodbino 

Majerič 



Svetnik tedna – sveti Ignacij Lojolski 

Ignacij Lojolski se je rodil leta 1491 v španski pokrajini Baskija. Pri tri-
desetih letih mu je ob branjenju Pamplone topovska krogla razmesarila 
nogo. V večmesečnem okrevanju pa se je njegovo življenje pričelo 
temeljito spreminjati. Ob branju Svetega pisma in življenja svetnikov je 
začel postavljati pod vprašaj svoje doteda-
nje življenjske ideale in se vse bolj navdu-
ševati ob zgledih svetnikov. Po okrevanju 
je zapustil domači grad v Lojoli in se 
odpravil na romanje. V Manresi, kraju blizu 
Montserrata v Kataloniji, je preživel eno 
leto v molitvi in askezi. V tem času je doži-
vljal velike notranje spremembe v sebi, kar 
sam imenuje spreobrnjenje. Svojo izkušnjo 
molitve tega časa je zapustil v znameniti 
knjižici Duhovne vaje. Njegova želja je bila, 
da bi lahko živel in deloval v Sveti deželi, v 
krajih, kjer je živel in deloval Jezus. Zato se je odpravil na romanje v 
Jeruzalem. Vendar mu zaradi političnih razmer tistega časa ni bilo 
dano, da bi lahko ostal tam. Ob vrnitvi v Evropo pa se je po premisleku 
posvetil študiju latinščine in filozofije v Parizu. Želel je pomagati 
dušam, kot se je sam izrazil. Kot neizobražen laik pa je imel v času 
inkvizicije precej težav z obtožbami o hereziji, zato se je posvetil filo-
zofskemu in potem še teološkemu študiju. Skupaj s šestimi prijatelji, ki 
jih je zbral ob sebi v času študija v Parizu, je 15. avgusta 1534 na Mon-
tmartru naredil zaobljube čistosti in neporočenosti. Odločili so se tudi, 
da bodo romali v Jeruzalem, česar pa zaradi vojne s Turki niso mogli 
uresničiti. Namesto tega so odšli v Rim in se leta 1538 ponudili na raz-
polago papežu Pavlu III, da jih ta pošlje kamor se njemu zdi najbolj 
potrebno. 15. aprila 1539 so ti prijatelji postavili temelj nove redovne 
družbe, ki so jo poimenovali Societas Jesu, Družba Jezusova. Uradna 
papeževa potrditev Družbe Jezusove se je zgodila 27. septembra 
1540. Eno leto pozneje je bil Ignacij enoglasno izvoljen za prvega 
vrhovnega predstojnika. Ostal je v Rimu, kjer je vodil mlado Družbo, 
sestavil njene konstitucije, to je pravno osnovo življenja in delovanja, si 
veliko dopisoval z drugimi jezuiti in tudi pastoralno deloval. Njegova 
posebna skrb so bili predvsem tisti, za katere se nihče drug ni zavze-
mal, reveži, prostitutke, judje in podobni. 31. julija 1556 je Ignacij v 
Rimu umrl. V tem času je bilo po vsem svetu že več kot tisoč jezuitov. 
Njegov praznik je v koledarju 31. julija. 
 

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

Nedelja žena in mater 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 
 

26. 07. 2015 – 02. 08. 2015 

Papež Frančišek: »Skrbeti za okolje pomeni imeti držo človeške eko-

logije. To pomeni, da ne moremo reči, da je oseba na eni strani in o-
kolje na drugi strani.« Ekologija je celovita; in to sem želel izraziti v 
okrožnici Laudato si': človeka ne moremo ločiti od ostalega; gre za 
vzajemen odnos, za vpliv okolja na človeka ter za to, kako človek 
ravna z okoljem; in gre tudi za povratni učinek proti človeku, kadar grdo 
ravna z okoljem.« Papež je pri tem ponovno poudaril, da okrožnica ni 
'zelena', ampak družbena. 

Sveti oče je spomnil na zaskrbljujoče število nezaposlenih, po-
sebej med mladimi – v nekaterih evropskih državah je namreč med 40 
in 50 odstotkov mladih, mlajših od 25 let, ki nimajo zaposlitve. »To, kar 
jim ostane, je odvisnost, zdolgočasenost, življenje brez smisla, samo-
mor ali iskanje drugih obzorij, pogosto tudi v bojevanjih.« 

»Po drugi strani pa je v igri zdravje. Obstaja vedno več redkih 
bolezni, ki nastajajo zaradi mnogih sestavin, ki jih uporabljajo kot gno-
jila in zaradi pretirane tehnizacije. Med največjimi problemi sta kisik in 
voda oz. posledice izsekavanja velikih gozdnih površin, kot sta npr. 
amazonsko področje ali Kongo.« 

Ko vsi ti pojavi prekomerne tehnizacije, brez upoštevanja skrbi 
za okolje, vplivajo na migracijo, pride do brezposelnosti in tudi do trgo-
vine z ljudmi. »Vedno bolj razširjeno je delo na črno, brez pogodbe, in 
to pomeni, da oseba ne zasluži dovolj za življenje.« 
Nagovor županom pa je papež Frančišek zaključil z razmišljanjem teo-
loga in filozofa Romana Guardinija, ki govori o dveh oblikah nekulture: 
»prva je nekultura, katero nam je Bog pustil, da bi jo preoblikovali v 
kulturo – naročil nam je, naj skrbimo za zemljo, ji pustimo rasti in si jo 
podvržemo. Za drugo nekulturo pa gre v primeru, ko človek ne spoštu-
je tega odnosa z zemljo, kot je zelo jasno zapisano v Svetem pismu: 
kadar človek ne skrbi za zemljo, se polasti tiste kulture in začne izgubl-
jati razum. Tragedija druge oblike nekulture je, da človek ustvarja nek-
ulturo, ne pa kulture; človek ustvarja nekulturo, ker ne skrbi za okolje.« 

http://jezuiti.rkc.si/stara.php?q=node/view/19
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

