
1. Svete maše bodo razen ponedeljka in sobote vsak dan zvečer, prihodnjo 
nedeljo pa bo po stari navadi za »antonovo« pozna maša na podružnici. 

2. V preteklem tednu sem končal z blagoslovi družin in domov. Hvala za 
prijazen sprejem (razen kakšnih izjem). Hvala tudi za darove s katerimi 
se bodo več ali manj krili dosedanji dolgovi za obnovo gospodarskega 
poslopja. Ker pa smo dali v restavriranje druga dva vitraja in sicer zgornji 
vitražni okni v prezbiteriju (s podobo Srca Jezusovega in Srca Marijine-
ga), se vam vnovič priporočam, saj bodo do praznovanja 250-letnice 
samostojne župnije že na svojem mestu. Z restavriranjem oken pa ne-le 
ohranjamo vitraje, ampak jim dodamo tudi dodatni dve šipi, s čimer 
pridobimo večjo toplotno izolacijo prostora.  
Če smo pri blagoslovu družin in domov koga izpustili, pa bi želel, da mu 
blagoslovimo dom, naj sporoči v župnišče. Iskrena hvala tudi spremlje-
valcem: Branku Sajku, Slavku Juhartu in Kristini Strnad. Boglonaj!  

3. Loški župnik g. Jože Brezovnik mi je prinesel koledarje za novo leto 
2016 s fotografijami vašega nekdanjega župnika dr. Ludvika Počivavška. 
Kdor želi jih lahko dobi v župnijski pisarni. 

4. Adventna akcija: »otroci za otroke« - tisti, ki še niste prinesli k jaslicam 
škatlic z darovi, prinesite čim prej, da lahko skupaj odpošljemo vaš dar. 
Do sedaj ste prinesli le 6 škatlic. 

5. Iskrena hvala za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

Zaradi protidružinske politike v Sloveniji vedno manj otrok 
1. Slovenija je edina država na svetu, ki ima splav zapisan v ustavi, po 
katerem je legalizirano nasilje nad nerojenimi otroki. Od leta 1953 je v 
Sloveniji po zmernih ocenah bilo splavljenih več kot 700.000 otrok. 
2. Slovenija je edina država na svetu, kjer je po ustavi izvenzakonska 
zveza v vsem izenačena z zakonsko zvezo. S to politiko država promo-
vira izvenzakonsko bivanje, v katerem se starši statistično redkeje odlo-
čajo za otroke kot pa poročeni pari. 
3. Slovenija je država, kjer je ekstremistična protidružinska politična 
levica legalizirala ločitev, s tem pa povzročila skokovito število otrok brez 
enega od staršev, za katere je značilna nizka rodnost. Prav tako se 
otroci iz ločenih družin težje odločajo za družinsko življenje, saj mnogi 
ne želijo ponoviti neuspeha svojih staršev. 
4. Slovenija je ena redkih držav v svetu, kjer je kontracepcija brezplač-
na. Samo od leta 1991 je država za eleminacijo otrok v našem narodu iz 
zdravstvene blagajne plačala več kot 160.000.000 eur za kontracepcijo. 
5. Obvezna protidružinska politika v osnovnih in srednjih šolah. V celotni 
izobraževalni vertikali v Sloveniji se mladim ne sme posredovati pozitiv-
na družinska vzgoja. Namesto te imamo spolno vzgojo, ki temelji na 
promociji kontracepcije, splava, ločitve, homoseksualni ideologiji in 
sejanju predsodkov proti vsem, ki so mnenja, da je materinstvo in oče-
tovstvo pozitivno. 
6. Eksperimentiranje z zakonsko zvezo in družino. Leta 2009 in 2015 
smo se v Sloveniji soočali z dvema napadoma radikalnih protidružinskih 
lobijev, ki so zahtevali ukinitev zakonske zveze moža in žene ter uvedbo 
eksperimentalnih skupin oseb, za katere je značilna nižja rodnost. Na 
dveh referendumih so državljani odločno zavrnili omenjena socialna 
eksperimenta. 

(Mateja Lorber: http://24kul.si/stevilo-prebivalstva-v-sloveniji-bo-upadlo-za-30-

razlog-sporno-delovanje-tanje-salecl, pridobljeno 9.1.2016) 

Ni čudno: na Prihovi v letu 2015 niti ene cerkvene poroke. 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
Ned. Jezusovega krsta 

Dekliška nedelja 

10.01.2015 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Urška Flis 

2. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

17.01.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

 

3. Nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

24.01.2015 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Karmen Pučnik 

Nedelja Jezusovega krsta 

Dekliška nedelja 

10. 01. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Borisa Rateja (obl.) 

Ponedeljek 11. 01. 2016 

Pavlin Oglejski, škof 
Ob 7.00 + Jožefa Darka Šmida (661) 

Torek 12. 01. 2016 

Tatjana (Tanja) mučenka 
Ob 17.00 za + Franca Oblonška (1009) 

Sreda 13. 01. 2016 

Hilarij, škof 
Ob 17.00 za + Jožeta Kolarja (obl.) in starše 

Četrtek 14. 01. 2016 

Feliks, duhovnik 
Ob 17.00 za + Marijo, Antona in Jožefo Pli-

beršek 

Petek 15. 01. 2016 

Pavel, puščavnik 
Ob 17.00 za + Antona Rahle (775) 

Sobota 16. 01. 2016 

Marcel I., papež 

Ob 7.00 za + Karolino (obl.), Jožefa in Anto-

na Jančiča  

2. nedelja med letom 

Anton, puščavnik, opat 

Otroška nedelja 

17. 01. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri pri Sv. Joštu: za + Leopolda 

Brumeca (obl., Kelčev) 

Ob 10.00 uri pri Sv. Joštu: za +Vero in Karla 

Juharta (obl.)  

http://24kul.si/6400000-eur-za-brezplacno-abortivno-kontracepijo
http://24kul.si/6400000-eur-za-brezplacno-abortivno-kontracepijo
http://24kul.si/stevilo-prebivalstva-v-sloveniji-bo-upadlo-za-30-razlog-sporno-delovanje-tanje-salecl
http://24kul.si/stevilo-prebivalstva-v-sloveniji-bo-upadlo-za-30-razlog-sporno-delovanje-tanje-salecl


Svetnik tedna – sveti Anton, puščavnik 

Malo je svetnikov, ki bi bili tako splošno priljubljeni po vsem krščanskem sve-
tu, kakor Anton Puščavnik. Pri nas ga radi upodabljajo s prašičkom, z zvon-
cem in s palico v obliki črke T. Napačna je razlaga, da tisti prašiček pomeni 
nečiste skušnjave, ki so po pripovedovanju sv. Atanazija, prvega Antonovega 
življenjepisca, svetnika mučile v samoti. Resnica je tale: sv. Antona puščavni-
ka so zelo častili člani pobožne družbe hospitalitov ali antonianov. Ti so vodili 
sv. Antonu posvečene zavode za umsko prizadete in ljudje so jim radi dajali 
živež za njihove oskrbovance. Pogosto so nabirali darove sami: z zvoncem so 
opozarjali na svoj prihod, palica v obliki črke T (križa) je pomenila njihov stan. 
Smeli so voditi prašičke po mestnih ulicah, kjer je bilo sicer to prepovedano. 
Tako je postal sv. Anton Puščavnik zavet-
nik živinorejcev; marsikje pri nas je bila 
navada, da so na njegov god cerkvi daro-
vali prašičje krače, pleče, klobase s pripo-
ročilom za zdravje pri reji prašičev in drugih 
domačih živali. Bolj pomembno je dejstvo, 
da je sv. Anton oče menihov in puščavni-
kov. Doma je bil v srednjem Egiptu. Pri 
dvajsetih letih je bil že sirota. Starši so mu 
zapustili lepo premoženje in zgled bogolju-
bnega življenja. Po smrti staršev je začutil v 
sebi božji klic po evangeljski popolnosti. 
Brez pridržka je veroval božji besedi. Ko je 
v cerkvi slišal Kristusove besede iz Mateje-
vega evangelija: »Če hočeš biti popoln, 
pojdi, prodaj, kar imaš, in daj revežem, pa 
boš imel zaklad v nebesih«, jih je vzel čisto 
dobesedno. Zemljišča je prepustil sose-
dom, drugo imetje je razprodal, veliko vsoto razdelil ubogim, le mlajšo sestro 
je zavaroval pred pomanjkanjem. Potem se je umaknil v samoto. Najprej blizu 
domače vasi. Čas je uporabljal za gorečo molitev in obiskovanje pobožnih 
puščavnikov. Pri vsakem se je naučil kakšne kreposti in se je v njej vadil. 
Tako se je ne da bi vedel ali hotel pripravljal, da postane vodnik številnih 
bogoljubnih duš. Preden je to dosegel, je moral skozi ogenj hudih skušnjav, s 
katerimi ga je satan mučil dolga leta. Snubil ga je v greh nečistosti, zato se je 
Anton tudi telesno mučil do onemoglosti. Ko je zmagal, se je pred ljudmi, ki so 
hodili občudovat njegovo svetost, umaknil daleč v puščavske gore na desnem 
bregu Nila. Preživljal se je z zelišči in s kruhom, ki so mu ga prijatelji prinašali 
vsake pol leta. Proti koncu svojega življenja se je z najzvestejšimi učenci 
naselil na komaj dostopni gorski polici, 1200 metrov nad morjem, kjer je odkril 
studenec in uredili so si vrt. Tam je dozorel za nebesa. Gospod življenja ga je 
poklical, ko je dopolnil 106 let.  

Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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Nedelja Jezusovega krsta 

Dekliška nedelja 
 

 

10. 01. 2016 – 17. 01. 2016 

Papež Frančišek: Resnična ljubezen je Bog, ki prvi ljubi in objema z 

ljubeznijo 
Apostol Janez izpostavi eno značilnost Božje ljubezen, da namreč Bog 
prvi ljubi. Dokaz tega je po papeževih besedah prizor iz evangelija (Mr 
6,34-44), ki govori o pomnožitvi kruha. Jezus gleda množico in ta se 
mu zasmili, kar pa – poudari Frančišek – ni enako kot biti v skrbeh za 
nekoga. Ljubezen, ki jo Jezus goji do oseb okoli sebe, ga vodi v 
»trpljenje z njimi«, v »biti del življenja ljudi«. Pred to Božjo ljubeznijo ni 
nikoli najprej človeška ljubezen. »Ko mi nekaj nosimo v srcu in želimo 
Gospoda prositi za odpuščanje, je On tisti, ki nas čaka, da bi nam 
odpustil. To leto usmiljenja je nekoliko tudi to: vedeti, da nas Gospod 
čaka, vsakega med nami. Zakaj? Da bi nas objel. Da bi nam rekel: 
''Sin, hči, ljubim te. Pustil sem, da so zate križali mojega Sina. To je 
cena moje ljubezni. To je dar moje ljubezni.''.« 
 

Iti h Gospodu … po 
objem njegove ljubezni 
Gospod me čaka. 
Gospod želi, da mu od-
prem vrata svojega srca. 
To gotovost, je poudaril 
sveti oče, moramo ved-
no imeti. In če se pojavi 
pomislek, da nismo 
vredni Božje ljubezni, je 
bolje tako. Kajti On te čaka, takšnega, kakršen si, in ne kakor ti pravijo, 
da se mora delati. »Iti h Gospodu in reči: ''Gospod, ti veš, da te ljubim.'' 
Ali, če tega ne čutim, rečem: ''Gospod, ti veš, da bi te rad ljubil, a sem 
velik grešnik, sem velika grešnica.'' In On bo storil isto, kar je storil z 
izgubljenim sinom, ki je zapravil ves denar za pregrehe. Ne bo ti pustil, 
da bi do kraja povedal. Z objemom te bo utišal. Objem Božje ljubezni.« 

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

