
Z vsemi svo-
jimi močmi 
si prizade-

vajte, da 
boste zedin-
jeni najprej 
z Jezusom 

Kristusom, 
nato pa s 
svetniki!  
Sv. Anton 
Puščavnik 

1. Samo do torka še sprejemam naročila za verski tisk. Žal se število 
naročnikov vsako leto manjša. Res je, da imate nekateri naročeno Dru-
žino po pošti, vse pa kaže, da vendarle vedno manj 
segamo po krščanskem branju. Smo v mesecu ver-
skega tiska, zato je prav, da tudi o tem razmišljamo. 
Hvala za razumevanje! 

2. Iskrena hvala mladincem, ki ste včeraj pospravili 
jaslice (Luciji Gorenak, Jasmini Landeker, Evi 
Juhart, Luciji Pučnik, Gašperju Vrbeku, Primožu 
Lažeti in Niki Rupnik), hvala pa tudi družini 
Goričan za okrasitev in ureditev bogoslužne-
ga prostora pri Sv. Joštu. 

3. Danes (pri 10. maši) smo posebej počaščeni, 
da je z nami nadškof dr. Marjan Turnšek. Iskrena 
hvala za dar kruha Božje besede, ki ste nam ga 
danes lomili in za najsvetejšo daritev. Zmeraj dobro-
došli. 

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

Sv. Anton Puščavnik se je posebej odlikoval po radodarnosti. Po njem 
so se ustanavljala različna dobrodelna društva, ki so skrbela za reveže. 
Tem družbam so ljudje zelo radi dajali različne darove, med drugimi tudi 
prašičke. Ljudje, ki so te darove zbirali, po navadi menihi antoniti in 
hospitali, so hodili okoli z zvoncem in palico v obliki črke T, prašiče pa 
jim je bilo dovoljeno gnati tudi po tistih mestnih ulicah, kjer je bilo to sicer 
prepovedano. Sv. Anton je zato največkrat upodobljen s prašičem, 
zvoncem in palico. Anton je zavetnik živinorejcev, pastirjev, mesarjev, 
proti kugi… 
 

Papež Frančišek: »Delo je poklicanost. Izvira iz klica, ki ga Bog od 
začetka namenja človeku, da bi obdeloval in varoval skupen dom.« Kljub 
zlu, ki je pokvarilo svet in tudi človeško dejavnost, človek v svobodnem, 
ustvarjalnem, soodgovornem in solidarnem delu izraža in stopnjuje 
dostojanstvo svojega življenja (gl. Evangelii gaudium, 192). 
 

Nadškof Turnšek: »Učlovečeni Bog je za začetek na svetu našel le 
nekaj kvadratnih centimetrov »čistega« prostora v Devici Mariji, da je 
začel čudovito odisejado uresničevanja Očetove ljubezni, katere drugo 
ime je usmiljenje. Jezus je s svojim duhovnim očesom nenehno »gledal« 
Očeta in delal, kar je videl. Oče ljubi. Zato Sin vidi to Ljubezen in jo tudi 
sam živi. A ker ga od božične skrivnosti naprej moremo videti tudi v 
človeški razsežnosti, lahko tudi mi vidimo, kako in kaj dela Oče, in misliti, 
govoriti in delati tako, kot vidimo v Jezusu.« 

 

Leto Božjega usmiljenja: Papež je izrazil prošnjo, da 

bi se v naših srcih zares začelo »to leto milosti, leto 

odpuščanja, leto približevanja Gospodu«. »Vera je dar. 

Nihče si ne 'zasluži' vere. Nihče je ne more kupiti. Je 

dar. Me 'moja' vera v Jezusa Kristusa vodi k ponižanju? 

Ne pravim k ponižnosti, ampak k ponižanju, h kesanju, k 

molitvi, ki prosi: 'Odpusti mi, Gospod. Ti si Bog. Ti 

'lahko' odpustiš moje grehe.'« 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
2. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

17.01.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

 

3. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

24.01.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Karmen Pučnik 

4. nedelja med letom 

31.01.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Marijana Pučnik 

2. berilo: Samo Pučnik 

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.)  

Ponedeljek 18. 01. 2016 

Marjeta Ogrska, devica 
Ob 7.00 +Antona Leskovarja in starše  

Torek 19. 01. 2016 

Irenej Friderik Baraga 
Ob 17.00 za + Terezijo Bračič (1107) 

Sreda 20. 01. 2016 

Fabijan in Sebastijan 
Ob 17.00 za + Mihaela in Ano Močnik (obl.) 

in sorodnike 

Četrtek 21. 01. 2016 

Neža, mučenka 
Ob 17.00 za + Antona Juharta in + Krepsove  

Petek 22. 01. 2016 

Dominik iz Sore, opat 
Ob 17.00 za + rodbino Pučnik - Jug 

Sobota 23. 01. 2016 

Henrik, spokornik 

Ob 7.00 za + Marijo Sajko (obl.) ter Antona 

in Maksa  

3. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Frančišek Saleški, škof 

24. 01. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Frančiško Pučnik (obl.) in 

Janeza 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kuga


Svetnik tedna – sveti Frančišek Saleški, škof 

Domači, zlasti oče, so imeli s Frančiškom velike načrte, saj so se nadejali, da 
bo naredil bogato posvetno kariero. A vzgojitelj, duhovnik Jean Deage in leta 
študija, zlasti v Parizu, pa tudi hudi notranji boji, so povzročili, da se je po teh-
tnem premisleku in razsvetljenju od zgoraj odločil postati duhovnik. Prva leta 
duhovništva je predvsem pridigal in spovedoval. Njegove pridige so bile prep-
roste, jasne, tople, poučne in spodbujajoče, brez retorične vzvišenosti in baro-
čnih okraskov; v spovednici je presedel ure in ure, saj so ga dobesedno oble-
gali. Vedno večji razkol, ki so ga povzročali kalvinci, pa Frančišku ni dal miru, 
zato se je prostovoljno ponudil za misijonarja na južni obali Ženevskega jeze-
ra. Sledila so nevarna leta, kalvinci so na vse pretege uničevali njegovo delo, 
velikokrat je bilo ogroženo celo njegovo življenje, uspeh je bil pičel, a Franči-
šek se ni vdal. Pogumno, z veliko mero vztrajnosti in potrpežljivosti, predvsem 
pa ljubezni mu je uspelo spreobrniti skoraj celotno pokrajino, tako da so ga 
imenovali apostola Savoje. Ko je bil kasneje imenovan za ženevskega škofa, 

se je prav s takšno vnemo, s kakršno je spreobračal 
kalvince, posvetil delu za duhovno prenovo in nap-
redek svoje škofije. Skupaj z Ivano Frančiško Šan-
talsko je leta 1610 ustanovil red salezijank. Vse 
njegovo delo, tudi pisateljsko, je izražalo globoko 
prepričanje, da duhovnost ni samo za redke izbran-
ce in da ni vezana samo na samostane, ampak jo je 
mogoče in potrebno gojiti tudi v vsakdanjem življen-
ju sredi sveta in v vseh stanovih.  

Ime: Prvotno latinsko ime Franciscus: »nanašajoč 
se na Franke, frankovski, Frank«, kasneje pa so 
mnogi nosili ime po najbolj znanem svetniku s tem 
imenom, sv. Frančišku Asiškem.  

Rodil se je 21. avgusta 1567 v Thoresu v Savoji v 
Franciji, umrl pa 28. decembra 1622 v Lyonu, prav tako v Franciji. Družina: 
Njegov oče Markiz de Boisy in mati sta pripadala staremu plemstvu, njihov 
domači grad je bil Sales, po katerem je Frančišek dobil tudi priimek. Bil je 
najstarejši od desetih otrok.  

Zavetnik: salezijank, katoliškega tiska, pisateljev in časnikarjev, spovednikov, 
učiteljev; Ženeve, Annecyja, Chamberyja.   

Upodobitve: Velikokrat ga upodabljajo skupaj z Ivano Frančiško Šantalsko. 
Poleg njega je pogosto s trnjem ovito srce.   

Beatifikacija: Papež Aleksander VII. ga je 8. decembra 1661 razglasil za 
blaženega, 19. aprila 1665 pa je bil prištet med svetnike. Pij XI. ga je 16. 
novembra 1877 imenoval za cerkvenega učitelja.  

Goduje: Do leta 1969 so njegov god obhajali 28. januarja, sedaj 24. januarja. 

Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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17. 01. 2016 – 24. 01. 2016 

Papež Frančišek: Vzgajati pomeni iz srca potegniti najboljše in ne 

zgolj poučevati določene tehnike ali naučiti se neke pojme, temveč 
narediti bolj človečne sebe in stvarnost, ki nas obkroža. To pa na po-
seben način velja za delo, je zatrdil papež. »Treba je oblikovati nov 
humanizem dela, kjer je v središču človek in ne profit, kjer ekonomija 
služi človeku in ne da se poslužuje človeka.« 

Izpostavil je, da vzgajanje pomaga pri izogibanju pastem, ki 
nam vsiljujejo prepričanje, da delo, vsakdanji trud, darovanje sebe in 
študij nimajo nobene vrednosti. Danes je nujno potrebno »vzgajati za 
hojo po svetli in naporni poti poštenosti«, izogibajoč se bližnjic preko 
poznanstev. Te skušnjave so vedno, a vedno gre za »moralne kupo-
prodaje«, ki pa po papeževem prepričanju niso vredne človeka: treba 
jih je zavrniti in srce navaditi, da ostaja svobodno. V nasprotnem pri-
meru povzročijo napačno in škodljivo miselnost, proti kateri se je treba 
boriti. Gre za nelegalnost, ki vodi v pokvarjenost osebe in družbe. 
»Vzgajanje je pomemben poklic: kakor je sveti Jožef usposabljal 

Jezusa za mizarstvo, ste tudi vi pokli-
cani pomagati mladim generacijam, da 
odkrijejo lepoto zares človeškega de-
la,« je zatrdil Frančišek. 

Delo pa ni samo poklicanost 
posamezne osebe, ampak je pri-
ložnost, da vstopimo v odnos z 
drugimi. »Vsaka oblika dela pred-
postavlja zamisel o povezanosti, ki jo 

človek mora vzpostaviti z drugačnim od sebe« (Laudato si', 125). Kot 
je poudaril papež, delo mora osebe združevati in ne med seboj oddal-
jevati ter jih zapirati vase. Ker zavzema mnogo ur našega dne, nam 
prav tako ponuja priložnost, da z drugimi delimo vsakdanjost, se zani-
mamo za tistega, ki je ob nas, navzočnost drugih sprejemamo kot dar 
in kot odgovornost. 

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

