
1. Kot ste lahko opazili, bodo prve tri dni maše zvečer, druge tri dni pa 
zjutraj. Hvala za razumevanje! 

2. Naslednjo soboto, 30.1. bo od 9. – 13. ure na Prihovi potekal Mavrični 
dan za otroke. Vabljeni vsi predšolski ter šolski otroci. Znesek za materi-
al ter malico znaša 2€. Se vidimo!  

3. En cel mesec sem vas prosil, da bi naročili verski tisk. Za razliko od lani, 
ko vas je imelo Družino 13 naročnikov, vas je letos le 9, medtem ko vas 
je imelo lansko leto naročeno Ognjišče 30, vas ima letos le 22. Če bi kdo 
še želel naročiti, lahko to stori danes, sicer se naročite po pošti. Bi pa 
res prosil, da jemljete Družino in Ognjišče le tisti, ki ste jo naročili. V 
zvonici je nov seznam naročnikov.  

4. Iskrena hvala moškim, ki ste pospravili zvezdo na zvoniku, hvala pa tudi 
za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. Boglonaj! 
 

 

Papež Frančišek pravi: Za škofa je treba moliti 

s srcem ter Gospoda prositi: »Gospod, skrbi za 

mojega škofa, skrbi za vse škofe; pošlji nam 

škofe, ki bodo resnične priče, škofe, ki bodo 

molili, škofe, ki nam bodo s svojim pridigan-

jem pomagali razumeti evangelij; ki bodo 

gotovi, da si ti, Gospod, živi, da si med nami.« 

Kongregacija za bogoslužje je v četrtek, 21. januarja 2016, izdala 
dekret o spremembi obreda umivanja nog na veliki četrtek. Do sedaj je 
veljalo, da so pri obredu umivanja nog lahko sodelovali samo moški in 
fantje, z novim dekretom pa bodo umivanja nog lahko deležni vsi člani 
Božjega ljudstva. Duhovnik bo torej lahko izbral skupino vernikov, ki bo 

predstavljala raznolikost in edi-
nost Božjega ljudstva. Ta skupi-
na bo lahko sestavljena iz 
moških in žensk ter temu pri-
merno iz mladih in ostarelih, 
zdravih in bolnih, klerikov, 
posvečenih in laikov. 
Dekret je izšel na željo papeža 
Frančiška, ki je v pismu prefektu 
kongregacije, kardinalu Robertu 
Sarahu, zapisal, da o obredu 

umivanja nog, kakor ga določa bogoslužje maše zadnje večerje, že 
dolgo razmišlja. Namen spremembe je namreč izboljšati obred, da bi 
se tako v polnosti izrazil smisel Jezusovih dejanj med zadnjo večerjo, 
njegovo darovanje do konca za zveličanje sveta. Papež zapiše, naj se 
v rimskem misalu spremenijo deli, kjer je do sedaj bilo določeno, da so 
osebe, izbrane za obred umivanja nog, lahko samo moški ali fantje, in 
sicer na način, da bodo od sedaj naprej pastirji Cerkve lahko ude-
ležence obreda izbrali med vsem Božjim ljudstvom.  

 
Zavist je greh, ki raste v srcu kakor plevel 
 »Ljubosumnost je bolezen, ki se vrača in vodi v zavist,« je zatrdil 
papež. »Zavist je odurna reč. Je oduren greh. Ljubosumnost in zavist 
rasteta v srcu kakor plevel.« Plevel raste, a ne pusti rasti koristnim ras-
tlinam. Škodi mu vse, kar mu dela senco. Takšno srce ni v miru, je 
nemirno srce, je slabo srce. Zavistno srce vodi celo v ubijanje, v smrt. 
Sveto pismo nam jasno pravi: »Po hudičevi zavisti je v svet prišla 
smrt.« 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

5. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

07.02.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Žan Pem 

2. berilo: Urška Flis 

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 

Ponedeljek 25. 01. 2016 

Spreobrnitev ap. Pavla 
Ob 18.00 za + Stanka Mlakarja  

Torek 26. 01. 2016 

Timotej in Tit, škofa 
Ob 18.00 za + Franca (obl.) in Ano Pliberšek 

Sreda 27. 01. 2016 

Angela Merici 
Ob 18.00 za + Marijo in Albina Brumeca ter 

sorodnike 

Četrtek 28. 01. 2016 

Tomaž Akvinski, duh. 
Ob 7.00 za + Karla Muca in sorodnike 

Petek 29. 01. 2016 

Valerij, škof 
Ob 7.00 za + Andreja (obl.) in Moniko Lubej 

Sobota 30. 01. 2016 

Martina, mučenka 

Ob 7.00 za + Leopoldino in Valentina Zupa-

niča ter sestro Ireno 

4. nedelja med letom 

Janez Bosko, duhovnik 

31. 01. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Marijo Brumec (obl.), 

Heleno in Jurija Tomažiča 



Svetnik tedna – sveti Tomaž Akvinski 

Tomaž Akvinski (1225–1274), duhovnik, dominikanski redovnik, filozof, teolog 
in cerkveni učitelj, ki goduje 28. januarja, se je rodil okoli leta 1225 v Rocca-
secci v današnji južni Italiji. Njegovi bratje so v glavnem delali vojaško kariero, 
za Tomaža pa je družina določila, naj bi sledil svojemu stricu Sinibaldu, opatu 
v benediktinskem samostanu na Monte Cassinu. Ko je bil star pet let, ga je 
njegov oče Landolf, grof Akvinski, zaupal v oskrbo menihom na Monte Cassi-
nu. Leta 1239 sta ga njegova starša vpisala na univerzo v Neaplju, kjer se je 
verjetno srečal z deli Aristotela, Averroesa in Maimonida, ki so nanj imeli trajni 
vpliv.  Ko je bil star sedemnajst let, se je v Neaplju odločil za vstop v domini-
kanski red. Domača družina je njegovi odločitvi močno nasprotovala, saj je 
bilo dogovorjeno, da se bo pridružil benediktincem. Na poti iz Neaplja v Rim 
so ga njegovi bratje ugrabili in ga dve leti držali zaprtega na različnih družin-
skih posestih. Leta 1244 je njegova mati popustila, tako da se je lahko pridru-
žil dominikancem. Najprej je odšel v Rim, nato pa leta 1245 v Köln, kjer je 
študiral pri Albertu Velikemu in nato poučeval na tamkajšnji univerzi. Leta 
1256 je bil imenovan za profesorja teologije v Parizu, kjer je ostal približno tri 
leta. Okrog leta 1259 se je vrnil najprej v Neapelj, nato je okoli leta 1261 odšel 
v Orvieto, kjer je dokončal eno svojih najbolj znanih del Summa Contra Genti-
les, končno pa je dobil nalogo, naj v Rimu vzpostavi dominikansko šolo.  V 
Rimu je začel s pisanjem svojega najbolj znanega dela Summa theologica, ki 
pa ga je dokončal v Parizu, kamor ga je leta 1268 poklical dominikanski red z 
namenom, da bi prevzel ugledno profesorsko mesto. Njegovo drugo obdobje 
poučevanja v Parizu je bilo zaznamovano z razpravami v zvezi z averoizmom. 
Leta 1272 se je svoji službi odpovedal in odšel nazaj na Apeninski polotok, 
ker je od svojega reda dobil nalogo, naj vzpostavi dominikansko univerzo. 
Ustanovil jo je v Neaplju in postal njen prvi rektor. Papež Gregor X. je v želji 
po zedinjenju katoliške Cerkve in vzhodnih pravoslavnih Cerkva, ki so se od 
katoliške ločile leta 1054, sklical Drugi lyonski cerkveni zbor in poklical Toma-
ža Akvinskega, da bi se ga udeležil. Na poti tja je 
Tomaž zbolel in umrl 7. marca 1274. Za svetnika je bil 
razglašen leta 1323, za cerkvenega učitelja pa ga je 
leta 1567 razglasil papež Pij V. Tomaževa filozofska 
smer, ki se imenuje tomizem, je imela velik vpliv na 
zahodno misel, saj je večji del moderne filozofije zasno-
van kot odgovor na njegovo misel, zlasti na področju 
etike, naravnega zakona in politične teorije. Najbolj 
znani deli sta Summa Theologica in Summa Contra 
Gentiles. Katoliška Cerkev ima Tomaža Akvinskega za 
najpomembnejšega teologa in filozofa. God Tomaža 
Akvinskega, zavetnika univerz in študentov, Teološka 
fakulteta Univerze v Ljubljani vsako leto obeleži s 
Tomaževo proslavo, na kateri podeli diplome in Tomaževo nagrado.  
 

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

Frančišek Saleški, škof 

 

24. 01. 2016 – 31. 01. 2016 

Papež Frančišek: Drugi vatikanski koncil zatrjuje, da »krst predstavlja 

zakramentalno vez edinosti, ki velja za vse tiste, ki so po njem bili 
ponovno rojeni.« 

Imeti isti krst pomeni, da »smo 
vsi grešniki in da vsi potrebujemo 
zveličanje, odrešenje, osvoboditev od 
zla«. To je ta negativni vidik, ki ga Peter 
v svojem pismu imenuje »tema«, ko 
pravi: »[Bog] vas je iz teme poklical v 
svojo čudovito luč.« To je izkušnja 
smrti, ki jo je Kristus naredil za svojo in 
jo pri krstu simbolizira potopitev v vodo. Ponovni prihod iz nje pa sim-
bolizira vstajenje v novo življenje v Kristusu. »Ko mi, kristjani, pravimo, 
da imamo en sam krst, trdimo, da imamo vsi, katoličani, protestanti in 
pravoslavni, izkušnjo poklicanosti iz brezdušne in odtujene teme v 
srečanje z živim Bogom, polnim usmiljenja.« Žal vsi izkusimo tudi ego-
izem, ki povzroča razdelitev, zaprtost in prezir. »Da začnemo pri krstu 
pa pomeni ponovno najti izvir usmiljenja, izvir upanja za vse, kajti nihče 
ni izključen iz Božjega usmiljenja.« 

Ta skupna milost po papeževih besedah ustvarja »neločljivo 
vez med kristjani, tako da se po kreposti krsta lahko vsi imamo za de-
janske brate in sestre«. Zares smo sveto Božje ljudstvo, četudi zaradi 
svojih grehov še nismo popolnoma združeno ljudstvo. »Božje usmiljen-
je, ki deluje po krstu, je močnejše od naših ločitev.« in v kakšni meri 
sprejmemo milost usmiljenja, v takšni postajamo vedno bolj v polnosti 
Božje ljudstvo.  

Vsi, katoličani, pravoslavni in protestanti, predstavljamo kral-
jevsko duhovništvo in en sveti narod. »To pomeni, da imamo skupno 
poslanstvo,« je zatrdil papež Frančišek, »in to je posredovati prejeto 
usmiljenje drugim, začenši pri najrevnejših in najbolj zapuščenih.« 

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

