
1. V torek je praznik Jezusovega darovanja v templju ali svečnica, zato 
bosta maši zjutraj in zvečer. Blagoslov sveč in procesija s svečami se 
nanaša na Simeonovo hvalnico, kjer Simeon razglasi Jezusa za »luč v 
razsvetljenje poganov.« 

2. V sredo je god sv. Blaža. Po maši bo blagoslov, pri katerem bomo prosili 
sv. Blaža, naj nas po njegovi priprošnji Bog varuje vseh bolezni v grlu in 
vsakega drugega zla. Naše življenje in zdravje je zelo krhko, zato smo 
toliko bolj potrebni Božjega blagoslova, v moči katerega bomo ohranili 
trdno zdravje in veselje do življenja. 

3. V sredo imamo duhovniki svojo redno mesečno srečanje ali rekolekcijo, 
zato bo sveta maša tudi ob 09.30 uri in sicer za + žpk. Ludvika Počivav-
ška in + dekana in žpk + Romana Štusa. Pokažimo hvaležnost do 
pokojnih župnikov za njih sodarujmo sveto mašo. 

4. V soboto, 6.2.2016 bo gost naših mladincev in mladink g. Branko 
Cestnik, ki bo spregovoril o (Ne)ohranjanju stvarstva v luči papeževe 
okrožnice Laudato sì (oz. Bodi hvaljen). Papež navaja v svoji okrožnici 
kot enega osrednjih razlogov za omenjeno krizo dejstvo, da gospodar 

sveta ni človek, ampak denar. Zato je nadvse pomembno vprašanje: 
Kakšen svet želimo posredovati otrokom, ki bodo prišli za nami? 

5. Prihodnjo nedeljo bodo ključarji po prvi in drugi sv. maši pobirali sedež-
nino ali »činž«. Dar za sedež znaša 15.00 evrov, tako kot že več let. 
Boglonaj za vaš dar, še posebej, ker bomo v kratkem dobili obnovljena 
dva vitraja. Ker je obnova vitrajev zelo zahtevna in s tem povezana z 
velikimi stroški, se vam priporočam v »botrstvo.« Ko prebiram župnijsko 
kroniko vidim, da so pogosto omenjeni »botri« iz župnije. Zakaj bi tako 
lepih navad ne ohranjali?  Sicer pa so opisane še razne navade kot na 
primer g. Klasic omenja ustanovitev »bratovščine jeruzalemskih oslov« 
torej tistih moških, ki med mašo stojijo pred cerkvijo, namesto, da bi se 
udeležili bogoslužja. Hvala Bogu, da ni več te »bratovščine.«  

6. Iskrena hvala za vaše darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč. 
 

Ob nedelji svetega pisma si prikličimo v spomin besede sv. Hieronima, 
ki je zapisal: »Nepoznanje Svetega pisma pomeni nepoznanje Kris-
tusa.« S temi besedami vabi vernike, naj se dobro seznanijo s Svetim 
pismom, saj je Sveto pismo orodje, po 
katerem nam hoče Bog spregovoriti. 
Seveda potrebujemo molitev in prošnjo za 
Svetega Duha, da bi napredovali v razu-
mevanju Božje besede. Na tej poti se 
kristjan uči spoznavati svojega Gospoda 
tudi v delih ljubezni do bližnjega. Nauči se 
oblačiti Kristusa v ubogih, ga srečevati v 
trpečih, nahraniti v lačnih in mu dati 
zatočišče v brezdomcih. Verniki so pokli-
cani k izpopolnjevanju svojega duhovnega življenja, kar je mogoče 
doseči s stalno budnostjo, z odpovedjo, z delovno vnemo in pokorščino. 
Cerkveni oče Hieronim ve in nam govori: Božja beseda nam ljudem 
odpira poti življenja in svetosti«  (Benedikt XVI., Die Kirchenväter, Benno 
Verlag, Leipzig 2008, str. 164). 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
4. nedelja med letom 

Nedelja Svetega pisma 

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 

6. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

14.02.2016 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Karmen Pučnik 

4. nedelja med letom 

Janez Bosko, duhovnik 

Nedelja Svetega pisma 

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 

Ponedeljek 01. 02. 2016 

Brigita Irska, devica 
Ob 7.00 + Marijo Zorko in sorodnike 

Torek 02. 02. 2016 

Jezusovo darovanje 

SVEČNICA 

Ob 07.00 za + Jožefa Skerbiša (1131) 

Ob 18.00 za + Elizabeto Kotnik (obl.) in 

sorodnike  

Sreda 03. 02. 2016 

Blaž, škof in mučenec 

Ob 09.30 za + žpk. Ludvika Počivavška in + 

žpk in dekana Romana Štusa 
Ob 18.00 za + Marijo Kotnik (1028) 

Četrtek 04. 02. 2016 

Gilbert 
Ob 17.20 ministrantski sestanek 

Ob 18.00 za + Branka Stupana (684) 

Petek 05. 02. 2016 

Agata, mučenka 

Obisk bolnikov  

Ob 18.00 za + Franca Mlakarja (obl.) in + 

Zimekove  

Sobota 06. 02. 2016 

Pavel Miki in drugi 

japonski mučenci 

Ob 7.00 za + Marijo Brumec in + Tajnikarje-

ve 

5. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

07. 02. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Ivana Sevška (obl.) 

Krst Eme Pučnik 
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Svetnik tedna – sveta Brigita Irska, devica 

O njenem življenju je znanega bolj malo. Umrla naj bi 1. februarja leta 523 v 
starosti 70 let. Bila je nezakonska hči premožnega veljaka in njegove sužnje. 
Ko je zakonita žena zvedela za moževo prešuštvo, je sužnjo izgnala iz hiše 
kakor nekdaj Sara Hagaro. Otrok pa je potem dobil dobro vzgojo pri neki krist-
janki. Oče jo je pozneje poklical domov, kjer je 
bila kot pastirica vsej družini in okolici za zgled. 
Brigita je iskala srečo samo v dobrih delih. Po-
sebno iznajdljiva je bila pri strežbi bolnikov in 
zapuščenih.  Snubce je odklanjala, oče pa ji je 
končno le izpolnil željo, da se je lahko umaknila 
v samoto redovnega življenja. Poročajo, da jo je 
Bog v začetku novega poklica izredno odlikoval. 
Ko ji je škof na glavo položil tančico v znamenje, 
da potrdi njeno deviško čistost, je videl nad njo 
svetel steber. Posvetila se je molitvi in dobrim 
delom. Družba, ki jo je ustanovila je kmalu na-
rasla. Vse naokrog so ljudje začeli zidati hiše, da 
bi bili deležni duhovnih dobrot, ki jih je delila 
Brigita. Vse svoje življenje je ohranila dekliško svežost kljub velikim telesnim 
naporom in pokori, ki jo je opravljala, da bi dala Bogu zadoščenje za grehe 
irskega ljudstva. Napovedala je svoj smrtni dan. Njeno svetniško češčenje je 
bilo razširjeno tudi na evropski celini. Upodabljajo jo kot redovnico s svečo v 
roki in z ognjenim plamenom nad glavo. Ob njenih nogah stoji včasih kravica, 
ker ji legenda pripisuje več čudežev, kako je povečala množino mleka, da je 
mogla nasititi lačne.  
Ime: orig. iz keltščine, ima pa lahko več pomenov: »visoka, močna, krepka«; 
»goreča puščica«; v stari visoki nemščini: »bleščeča, krasna, znamenita, si-
jajna«  
Nekateri čudeži: ozdravitev dveh gobavcev in slepe deklice; z znamenjem 
križa je vzela dar govora obrekovalki in dala razločen govor dojenčku, da je 
izpričal resnico; s križem je prikovala na mesto očeta deklice, ki jo je silil v 
zakon; z blagoslovom je večkrat pomnožila mleko, hrano, maslo, odgnala 
nevihto in točo, vodo spremenila v pivo …  
Goduje 1. februarja. 

 

Sveto pismo je Božje pismo človeku! 

Bodite izpolnjevalci Besede, ne le poslušalci (Jak 1,22). 
Cerkev se duhovno hrani iz obeh miz: v besednem bogoslužju se 

spominjamo zgodovine odrešenja, v evharističnem pa ista zgodo-

vina postane navzoča v zakramentalnih bogoslužnih znamenjih. 

Kadar Bog sporoča svojo besedo, vedno pričakuje odgovor! 

 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"  

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

4. Nedelja med letom 

NEDELJA SVETEGA PISMA 

Janez Bosko, duhovnik 
 

31. 01. 2016 – 07. 02. 2016 

Papež Frančišek: Dan za dnem vstopamo v globino svetega leta 

Usmiljenja. Gospod s svojo milostjo vodi naše korake, ko prestopamo 
sveta vrata, in nam prihaja naproti, da bi za vedno ostal z nami, kljub 
našim pomanjkljivostim in našim protislovjem. »Nikoli se ne utrudimo 
čutiti potrebo po njegovem odpuščanju, kajti kadar smo slabotni, nas 
njegova bližina dela močne in nam pomaga z večjim veseljem 
živeti našo vero.« 

Kristjan je misijonar evangelija 
Papež je izpostavil tesno vez med usmiljenjem in 

poslanstvom. Spomnil je na besede svetega Janeza Pavla II.: 
»Cerkev živi pristno življenje takrat, kadar izpoveduje in oznanja us-
miljenje in kadar vodi ljudi k izvirom usmiljenja.« Kot kristjani imamo to 
odgovornost, da smo misijonarji evangelija. Ko prejmemo lepo novico 
ali doživimo lepo izkušnjo, je naravno, da to želimo deliti tudi z drugimi. 
V sebi čutimo, da veselja, ki nam je bilo dano, ne moremo zadrževati 
zase; želimo ga širiti. Veselje nas spodbuja, da o njem govorimo. 

Enako bi moralo biti tudi takrat, ko srečamo Gospoda. Konkret-
no znamenje, da smo zares srečali Jezusa, je veselje, ki ga doživljamo 
ob tem, ko o njem govorimo drugim. Pri branju evangelija vidimo, da je 
to bila tudi izkušnja prvih učencev. Po prvem srečanju z Jezusom je 
Andrej šel in o njem takoj povedal svojemu bratu Petru (glej Jn 1,40-
42). Isto je storil tudi Filip z Natanaelom (glej Jn 1,45-46). »Srečati Je-
zusa je enako kot srečati se z njegovo ljubeznijo. Ta ljubezen nas 
spreminja in nas dela zmožne, da moč, ki nam jo daje, posredujemo 
drugim.« Kot je pojasnil, bi na nek način lahko rekli, da nam je na dan 
krsta bilo dano novo ime, dodano tistemu, ki sta nam ga dala mama in 
oče. To ime je Krištof, kar pomeni »tisti, ki nosi Kristusa«. To je ime 
naše drže kot prinašalcev Kristusovega veselja in usmiljenja. »Vsak 
kristjan je Krištof, je prinašalec Kristusa!« je poudaril papež Frančišek. 
»To, da živimo usmiljenje, iz nas naredi misijonarje usmiljenja. Biti mi-
sijonarji pa nam omogoča vedno večjo rast v Božjem usmiljenju.«  
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