
1. Iskrena hvala dr. Petru den Ouden-u (organistu iz Nizozemske), tako za 
včerajšnji koncert pri Sv. Joštu kot tudi za današnje sodelovanje 
pri maši. Iskrena hvala pa tudi za vse darove za kuhinjo in vsakr-
šno vašo pomoč in dobroto. Boglonaj! 

2. Prihodnja nedelja je misijonska nedelja. Zato bo nabirka izročena 
za potrebe naših misijonarjev po svetu. (V mesecu septembru 
smo oddali kar tri nabirke: kvatrno, namensko in za bogoslovje). 

Kdor misli na 'katoliško ločitev', se moti 
Papež Frančišek je med pogovorom jasno spregovoril o vprašanju ničnosti 
zakona ter zavrnil razmišljanje o »katoliški ločitvi«. »Pri reformi načina 
postopkov sem zaprl vrata administrativni poti, po kateri bi lahko vstopila 
ločitev. Tisti, ki mislijo na 'katoliško ločitev' se motijo, kajti ta zadnji doku-
ment je zaprl vrata ločitvi,« je pojasnil papež, misleč pri tem na svoj zadnji 
dokument Motu Proprio, s katerim je skrajšal postopke za ugotavljanje 
ničnosti zakonske zveze. Sinodalni očetje so prosili za poenostavitev 
postopkov, kajti nekateri so trajali po deset ali petnajst let. Dokument motu 
proprio torej časovno skrajša postopke, vendar pa »to ni ločitev, kajti zakon 
kot zakrament je nerazvezljiv. In tega Cerkev ne more spremeniti. To je 
doktrina. Zakrament je nerazvezljiv,« je bil jasen papež Frančišek. Pravni 
postopek je namenjen temu, da dokaže, da tisto, kar se je zdelo, da je 
zakrament, v resnici ni bil zakrament: zaradi svobode, zaradi nezrelosti ali 
duševne bolezni. 

Veselje! Odločalo bo ljudstvo, ne elita (30.09.2015)  
Ustavno sodišče je dovolilo družinski referendum! To 

pomeni, da o ukinjanju zakonske zveze žene in moža ne bo 
odločila bogata elita, ampak državljanke in državljani. 

Odločitev Ustavnega sodišča, o kateri poročajo mediji, pomeni 
spoštovanje otroške, materinske in očetovske ljubezni ter ljubezni starih 
staršev do vnukov! Ljubezen in spolnost med žensko in moškim ter njun 
spolni odnos so nekaj edinstvenega in najlepšega, kar nam je ponudila 
narava. Materinska in očetovska ljubezen je največ, kar lahko damo otroku. 
Mama in oče, ženska in moški naj imata v družinskem zakonu mesto, ki 
jima ga je namenila narava. 

"Živi in pusti živeti." Kaj kdo pridobi, če se s tem zakonom ukine 
zakonska zveza ženske in moškega? Nihče nič! Ogromno pa izgubijo vsi 
dekleta in fantje, ki bi jo želeli skleniti v prihodnje, pa je ne bi mogli, ter vsi, 
ki smo jo že sklenili, pa nam jo sedaj hočejo ukiniti in nas na silo rinejo v 
neko novo zvezo, za katero nikoli nismo dali privolitve. 
Hvala vsem, ki ste onemogočili eliti, da bi odločala o naših otrocih!  

Koalicija "Za otroke gre!" 
Ob sklepu Tedna za življenje 

Škofje na Irskem, Škotskem in v Združenem kraljestvu so ob Tednu za 
življenje napisali skupno pismo na temo: Negovati življenje, sprejeti smrt. 
Gre za temo, ki je posvečena vprašanju konca življenja. Cerkev predlaga 
dve drži. Prva je ljubezen do življenja. Vsaka oseba je »ljubljena od Boga in 
vsako življenje je dragocen dar, ki ga ne smemo nikoli uničiti ali zanemariti«. 
Pospešiti ali povzročiti smrt je nedopustno. Druga drža, ki jo predlaga Cer-
kev, pa je sprejemanje smrti. To pomeni, da se je potrebno izogibati 
neskončnemu podaljševanju terapije, kadar slednja nima učinka. 
Ker gre pri tem za težke in pomembne odločitve, škofje še poudarjajo, da 
mora biti vanje vključena tudi bolnikova družina, ne zgolj strokovnjaki. 
Družina je namreč privilegirani kraj medsebojne podpore in razumevanja. 
Skupno odločanje mora voditi vprašanje: »Ta odločitev ljubi življenje in 
sprejema neizogibnost smrti?« Potrebno je, da je odgovor vseh »da« – tako 
se zaključi pismo škofov – kajti življenje je dar Boga, smrt pa so vrata, ki 
vodijo v novo življenje z Njim. 

Razpored bralcev Božje Besede 
28. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

11.10.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Renata Pučnik 

29. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

18.10.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

OTROCI 

30. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

25.10.2015 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Urška Flis 

28. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

11. 10. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Antona Juharta 

Ponedeljek 12. 10. 2015 

Maksimilijan Celjski 
Ob 7.00 + Maksa Hojnika  

Torek 13. 10. 2015 

Koloman, mučenec 
 

Sreda 14. 10. 2015 

Kalist, papež 
Ob 19.00 za + Avgusta Ramota (obl.)  

Četrtek 15. 10. 2015 

Terezija Avilska 
Ob 19.00 za + Alfonza Zajka 

Petek 16. 10. 2015 

Marjeta M. Alakok 

Ob 7.00 za + Jožico in Franca (obl.), sina 

Branka in starše Verčnik 

Sobota 17. 10. 2015 

Ignacij Antiohijski 

Ob 7.00 za + Franca (obl.), Jožico in Branka 

Verčnika 

29. nedelja med letom 

Misijonska nedelja 
Otroška nedelja; Luka, ev. 

18. 10. 2015 

Ob 7.00 uri za + Slavka in Frideriko Brumec 

(obl.) 
Ob 10.00 uri za + Jožefo (obl.), Franca in 

Leopolda Skrbinška  
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Svetnik tedna – Ignacij Antiohijski 
 

Od kod je bil in kakšna je bila njegova mladost, ni znano. Če je bil 
doma v Antiohiji, je v mladih letih utegnil videti apostola Petra in Pavla. 
Po poročilu sv. Hieronima pa naj bi bil učenec apostola Janeza. Bil je 
antiohijski škof ob prehodu v drugo stoletje, po zanesljivem izročilu 
tretji škof na tem sedežu, če štejemo apostola Petra za prvega. Evzebi-
jeva kronika stavi Ignacijevo škofovanje med prvo leto vladanja cesarja 
Vespazijana (69-79) in deseto leto cesarja Trajana (98-117). Da je umrl 
mučeniške smrti za cesarja Trajana, je gotovo, leta pa ni mogoče dolo-
čiti. Ignacija, ki je imel tudi ime Teoforos, to je Bogonosec, prištevamo 
med apostolske očete. Ne samo zato, ker je morda še katerega izmed 
apostolov osebno poznal, temveč predvsem zato, ker je eden najodlič-
nejših mož, ki so na apostolskem temelju mlado Cerkev dalje zidali in 
utrjevali. Ignacij ni bil samo steber mlade Cerkve, ampak je s svojim 
zgledom in s svojimi pismi stoletja v 
naše dni vnemal srca ljudi za krščansko 
vero. Ohranilo se je samo sedem pisem 
iz njegove pisateljske zapuščine. Vods-
tvo Cerkve v Antiohiji ni bilo lahko, ker 
so v njej živeli kristjani iz judovstva, ki so 
se oklepali starozaveznih navad, ter 
kristjani, ki so prišli iz poganstva in se 
zavedali, da jih te navade ne vežejo 
(Apd 15). Nove skrbi mu je prineslo pre-
ganjanje kristjanov pod cesarjem Domi-
cijanom in kasneje pod cesarjem Traja-
nom. Takrat so prijeli Ignacija in ga 
zaradi njegove vere klicali na odgovor. 
Spremstvo desetih vojakov, ki jim sam 
pravi »leopardi«, ga je odvedlo v Rim, kjer so ga v amfiteatru raztrgale 
zveri. Boječ se, da bi rimski kristjani preprosili cesarja, naj ga pomilosti, 
jim je vnaprej med drugim pisal: »Pustite me, da bom hrana zverem, 
po katerih lahko pridem k Bogu. Zrno božje sem in zobje zveri me zme-
ljejo, da bom čist kruh Kristusov ... Nič mi ne bo koristil ves svet, nič 
kraljestvo tega sveta. Bolje je zame, da umrjem v Jezusu Kristusu, 
kakor da kraljujem nad vso zemljo.« 

 
Goduje 17. oktobra. 

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

 

Dekliška nedelja 

 

 

11. 10. 2015 – 18. 10. 2015 

Papež Frančišek: Cerkev je Božja družina 
Cerkev danes ugotavlja zgodovinski pomen svojega 

poslanstva, ki se nanaša na družino in avtentičen družinski duh, pri 
tem pa začenja pri pozornem pregledu svojega lastnega življenja. 
»Lahko bi se reklo, da je ''družinski duh'' za Cerkev ustavna listina: 
krščanstvo se tákšno mora pokazati in tákšno 
mora biti.« Sveti Pavel je jasno zapisal: »Vi, ki 
ste v tistem času bili daleč, … niste več tujci in 
priseljenci, temveč sodržavljani svetih in do-
mačini pri Bogu.« »Cerkev je in mora biti Božja 
družina,« je poudaril Frančišek. 
Družina – mreža, ki osvobaja 
Ko je Jezus poklical Petra, naj hodi za njim, mu je rekel, da bo postal 
ribič ljudi. Za to pa je potrebna nova vrsta mrež. »Lahko bi rekli,« je 
pripomnil papež, »da so danes družine ena od najpomembnejših mrež 
za poslanstvo Petra in Cerkve. To ni mreža, ki nas naredi za ujetnike. 
Nasprotno, osvobaja slabih voda zapuščenosti in brezbrižnosti, ki 
mnoge ljudi utapljajo v morju osamljenosti in brezbrižnosti. Družine 
dobro vedo, kaj pomeni dostojanstvo, ko se čutimo otroci in ne sužnji 
ali tujci ali samo neka številka na osebni izkaznici.« 
Tu, pri družini je Jezus začel svojo pot med ljudi, da bi jih prepričal, da 
jih Bog ni pozabil. Tu je Peter vzel moč za svoje poslanstvo. Od tu 
Cerkev, poslušna Učiteljevi besedi, odrine na globoko, prepričana, da 
bo ulov čudežen. Sveti oče je pri tem spodbudil k molitvi: »Da bi zanos 
sinodalnih očetov, ki so spodbujeni s Svetim Duhom, lahko zanetil 
zagon Cerkve, ki zapusti stare mreže in se ponovno poda ribarit, pri 
tem pa zaupa besedi svojega Gospoda.« Kot je ob koncu še spomnil 
papež, nam je Kristus nekaj obljubil: če celo hudobni očetje dajejo kruh 
svojim lačnim otrokom, koliko bolj bo Bog dal Duh tistim, ki ga prosijo z 
gorečo vztrajnostjo, čeprav so nepopolni. 
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