
1. V preteklem tednu smo imeli rekolekcijo. Duhovniki so bili veselo 
presenečeni, da ste se maše udeležili v tako velikem številu. Res hvala, 
da ste pokazali hvaležnost pokojnima dušnima pastirjema Ludviku Poči-
vavšku in Romanu Štusu. Obenem pa bi bilo prav, da se udeležimo 
svete maše tudi, ko je med tednom maša za našega soseda ali prijatelja. 

2. Včeraj je imel p. Branko Cestnik srečanje z našimi mladinci in 
birmanci. Pogovarjali smo se o 
prihodnosti krščanstva. Srečanja se 
je udeležilo 12 mladincev in samo 4 
birmanci. Tako vidimo, da birmanci in 
z njimi starši niste sprejeli dovolj 
resno priprave na prejem svete bir-
me. 5. marca bo spet skupno srečan-
je za mladince in birmance. Z nami 
bo nadškof Marjan Turnšek. Če bo 
kateri birmanec manjkal naj se mirno 
obrne na kakšno drugo župnijo in gre 
tam k birmi in k pripravi nanjo. Mi se trudimo, da bi se na birmo in s tem 
na življenje čim bolj pripravili, medtem ko se birmanci in z njimi starši na 
vse skupaj ne zmenite. To je enostranska vzgoja in zato neučinkovita. 

3. V torek na dan pusta ne bo verouka, zato pa prosim, da otroci pridete k 
maši v sredo zvečer, to je na pepelnico. Isto velja za birmance. Tudi 
birmanci ne bodo imeli verouka, zato naj pridejo na pepelnico k maši!  

4. V januarju ste za obnove darovali 620,- eur, za kar gre iskrena hvala: 
družinam: Kobale, Grosek, Flis (Erjavčevi), Ribič in Ramot Mirana ter 
Kumer Elizabeti. Iskren boglonaj!  

5. Včeraj smo dobili in postavili na staro mesto 
restavrirana vitraža Srca Jezusovega in Srca 
Marijinega. Četudi ju bo blagoslovil nadškof 
šele ob praznovanju 250-letnice samostojne 
župnije 28. februarja, naj velja že sedaj iskre-
na hvala Mariji in Slavku Mlakarju ter Alfonzu, 
Aljažu in Tonetu Zajku, prav tako pa tudi 
pomočnikoma Antonu in Vinku (ml.) Reberna-
ku za veliko opravljeno delo. Ob tej priložnosti 
pa smo dali v restavriranje že naslednji vitraž z 
Jezusovim monogramom IHS. 

6. V prejšnjem župnijskem listu sem vas povabil 
k botrstvu za vitraže. Nekateri ste že vpraševali, kaj pomeni botrstvo. 
Pozanimal sem se pri duhovnikih in so mi predlagali: 500,- eur »zlati 
botri«, 300,- eur »srebrni botri« in 100,- eur »bronasti botri«. Botri bodo 
napisani na posebno ploščo. Vabljeni k sodelovanju. 

7. V postnem času bodo zaradi obveznosti, ki jih imam na fakulteti večerne 
maše ob petkih le: 26. februarja in 2., 4.,11. in 17. marca. Na te dneve 
bo križev pot pol ure pred mašo. Lepo prosim, da prevzamete branje 
križevega pota: 26.2. – bralci Božje besede, 4.3. – birmanci, 11.3. – člani 
ŽPS in 17.3. – ministranti. 

8. Preteklo nedeljo sem oznanil, da bodo danes po obeh mašah ključarji 
pobirali sedežnino (stolnino ali činž). Ne gre za plačilo za stol, ampak 
le za dar s katerim bomo lažje obnavljali nujno potrebne zadeve. V 
zadnjih letih je ostalo mnogo stolov nezasedenih. Zato vas vabim, da 
tudi na tak način prispevate k nujni obnovi naše cerkve. Hvala za razu-
mevanje! 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

1. postna nedelja 

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 

2. postna nedelja 

Otroška nedelja 

21.02.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00  

OTROCI 

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 

Ponedeljek 08. 02. 2016 

Hieronim Emiliani 
Ob 7.00 + Justino Obrovnik (8. dan, 1137)  

Torek 09. 02. 2016 

Apolonija, devica 
Ob 18.00 za + Srečka Kresnika (768) 

Sreda 10. 02. 2016 

Sholastika, devica 

PEPELNICA 
Ob 18.00 za + Franca Skrbinška (1053) 

Četrtek 11. 02. 2016 

Lurška Mati Božja 
Ob 18.00 za + Pavla Pučnika (obl.) 

Petek 12. 02. 2016 

Aleksij, škof 
Ob 7.00 za + Franca, Marijo in Vinka Bru-

meca 

Sobota 13. 02. 2016 

Kristina, vdova 
Ob 7.00 za + Janeza Županeka  

1. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

Valentin, mučenec 

14. 02. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za +Franca Rateja (obl.), Uroša 

in sorodnike  



Svetnik tedna – sveti Valentin, mučenec 

Bil naj bi duhovnik, ki je za Kristusa prelil svojo kri pod cesarjem Klavdijem II. 
v letih 269/70. Njegovo ime v latinščini pomeni močan, zdrav, zato so ga imeli 
za priprošnjika zoper najrazličnejše bolezni. Ozdravil naj bi deklico z mrtvim 
udom in padavico, po čudoviti rimski legendi pa naj bi tudi vrnil vid slepi po-
ganski deklici, ki se je nato z vso družino dala krstiti. O tem čudežu poroča 
legenda nekako takole: Čez dva dni ga peljejo pred cesarja, ki si ga je želel 
spoznati, in ta ga prijazno nagovori: »Slišim te hvaliti, da si pošten in moder 
mož, zato ne morem razumeti, zakaj se družiš s tistimi, ki so s svojo neumno 
vero sovražniki našega cesarstva?« Valentin mu resno in ponosno odvrne, da 
nosi v svojem srcu vročo ljubezen do vladarja in njegovega ljudstva, da je 
zvest cesarskim postavam in da vsak dan moli za blagor celotnega cesarstva 
... Ko to sliši sodnik, ki je stal poleg, se ustraši, da bi Valentin utegnil cesarja 
spreobrniti ali pregovoriti, zato hitro poseže v pogovor z izzivalnim vprašan-
jem: »Vem, da govoriš o svojem krščanskem Bogu; kaj 
pa meniš o naših bogovih, o Jupitru, mogočnem in 
dobrem, o Merkurju, modrem in spretnem?« Valentin 
mu odkritosrčno odgovori, da nista nikdar živela, če pa 
sta, sta večino svojih dni preživela v mesenih strasteh 
in raznih grdobijah. »On preklinja naše bogove,« 
zavpijejo navzoči, »smrt si zasluži!« Cesarja pa to vpitje 
ne gane, in ko Valentin vidi, da ga je še pripravljen 
poslušati, mu nazorno razloži, kako prazni so maliki in 
kakšna je resnica krščanske vere. Cesar, dovzeten za 
njegove besede, vzklikne: »Moram priznati, da je ta 
mož razumen in da se njegovemu nauku ne da opore-
kati.«. Ko nasprotniki vidijo, kako je cesar navdušen 
nad Valentinom, poskušajo narediti vse, da bi ga 
odvrnili od njega. Njihovih groženj in razjarjene množice se naposled le 
ustraši, tako da svetega Valentina izroči sodišču, naj ga obsodi ali oprosti. 
Odpeljejo ga v hišo poganskega čuvarja. Ko Valentin zagleda pri vhodu kipce 
raznih bogov, pade na kolena in takole moli: »O, Gospod! Razsvetli vse, ki so 
še pogreznjeni v temine malikovalstva, in jim daj spoznati, da je Jezus Kristus 
prava luč sveta!« Ko čuvaj Asterij sliši to molitev, ga zbode in mu razkrije svo-
jo bolečino: »Ti imenuješ svojega Boga luč, ki vse razsvetli; mika me, da bi 
preizkusil moč, ki mu jo pripisuješ. Imam deklico, ljubljeno varovanko. Njene 
oči so že dve leti zavite v popolno temo: ali bi jih zmogel tvoj Kristus odpreti 
dnevni svetlobi? ...« Valentin ukaže pripeljati deklico, pade na kolena ter s 
povzdignjenimi rokami in močnim zaupanjem zakliče Gospodu: »Jezus Kris-
tus! Prava luč, razsvetli svojo služabnico!« Komaj izreče prošnjo, že se deklici 
odprejo oči popolnoma zdrave. Asterij, ves pretresen, v solzah zdrsne pred 
Valentinove noge in prosi: »O, odpri tudi meni oči, sprejmi tudi mene v svojo 
družbo in vero, v kateri hočem živeti in umreti!« Potem zdrobi vse kipce hišnih 
bogov, izpusti krščanske jetnike in z vso družino prestopi v Cerkev.   

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

Nedelja mož in fantov 

PEPELNICA 
 

07. 02. 2016 – 14. 02. 2016 

Papež Frančišek: Grešniki da, pokvarjenci nikoli 
Prosimo Boga, da se slabotnost, ki nas navaja h grehu, ne bi nikoli 
spremenila v pokvarjenost. Boga lahko prosimo odpuščanja za kateri-
koli greh. Toda pokvarjencem zadostuje oblast, na kateri sloni njihova 
pokvarjenost. 

David je svetnik, a je tudi grešnik. Čeprav je padel v pohoto, ga 
je Bog imel zelo rad. Veliki in plemeniti kralj se je počutil gotovega, saj 
je bilo njegovo kraljestvo močno. Tako zelo gotovega, da je po 
prešuštvu naredil vse, kar je lahko, da bi zadevo uredil sebi v prid. In 
sicer od laži pa vse do zasnove ter ukaza za umor zvestega moža, kar 
je nato prikazal kot vojno nesrečo.  

Gre za »prehod iz greha v pokvarjenost.« Pokvarjenost – katere 
se je David po Božji milosti kasneje osvobodil – je načela srce tistega 
pogumnega fanta, ki se je s Filistejcem spopadel s pračo in petimi 
kamni. Obstaja trenutek, ko greh postane navada. Obstaja trenutek, ko 
je naš položaj tako gotov, ko imamo ugled in veliko oblast, da greh 
preneha biti greh in postane pokvarjenost. »Bog vedno odpusti. Toda 
ena najgrših stvari pokvarjenosti je, da pokvarjenec nima potrebe pro-
siti za odpuščanje, ne čuti je …« 

Prosimo danes za Cerkev – začenši z nami: »Gospod, reši nas, 
reši nas pokvarjenosti. Grešniki da, Gospod, to smo vsi, toda pokvar-
jenci nikoli! Namreč, da se spremeni srce pokvarjenca, je potrebna 
posebna milost. David, ki je imel plemenito srce, je lahko prepoznal 
lastno krivdo, saj pravi: »res je, grešil sem!« Natan pa mu je povedal, 
da Gospod odpušča njegov greh, a da bo pokvarjenost, ki jo je zasejal, 
rastla naprej. Ubil je namreč nedolžnega človeka, da bi prikril prešušt-
vo. Zato se »meč ne bo nikoli oddaljil od njegove hiše«. »Bog greh 
odpusti, David se spreobrne, toda rane pokvarjenosti se težko zacelijo. 
To vidimo na mnogih koncih sveta.« 

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

