
1. V preteklem tednu sem zaključil z blagoslovi družin in domov. Pri vseh 
sem naletel na veliko prijaznost in gostoljubnost, za kar se vam iskreno 
zahvaljujem. Če smo koga izpustili in bi želel, da pridem na obisk, mi naj 
sporoči in bom z veseljem prišel.  

2. Sinoči smo imeli pri nas dekanijsko srečanje mladih. Udeležilo se je 44 
mladincev. Domačin Peter Pučnik jim je spregovoril o raznovrstnih odlo-
čitvah mladih. Rdeča nit predavanja in pogovora je spoznanje, da se 
mladi ob mnogih izzivih vendarle odločajo za dobro in to kar je pozitivno 
v življenju. Za dobro se odločajo zato, ker je veliko dobrega v njih. Tako 
ostaja le en korak do najbolj Dobrega, ki je Bog. S prispodobo vrat, ki 
imajo kljuko le na notranji strani pa jim je položil na srce to, da se vsak 
mora sam odločiti za najvišje Dobro, to je za Boga. Srečanje je Peter 
popestril s pesmijo in igro. Nato smo imeli večerjo in veselo rajanje. 
Hvala g. Petru, pa tudi vsem mladim, ki so prišli na srečanje in podelitev 
veselja drug z drugim.   

3. Prihodnjo soboto, 14. januarja ob 17.00 uri bo koncert Vokalnega okteta 
hiše kulture Celje ter drugih gostov: Nike in Katje Rupnik, harmonika ter 
Tjaše Brglez, klavir in sicer v cerkvi sv. Jošta v Vinarju. Vsi lepo vabljeni! 
Povabite tudi prijatelje in znance. 

4. Prihodnjo nedeljo bo sveta maša ob 10.00 uri pri Sv. Joštu. Vabljeni.  
5. Dekanijsko romanje ministrantov v Ljubljano in ogled jaslic bo v nedeljo, 

15. januarja. Odhod ob 13.00 uri iz Slov. Konjic. Vračamo se okoli 20.30. 

Prosim starše ministrantov, da še danes prijavite svoje otroke na to 
romanje. 

6. Iskrena hvala za smreke iz Sevca (družini Skrbinšek, Jančič in Rečnik). 
Hvala Jožetu Pučniku in Alojzu Lubeju, da sta skrbela, da je prevoznik 
odpeljal vso hlodovino. Iskrena hvala vsem, ki ste darovali. Če koga še 
nisem vpisal v župnijski list vas prosim, da me obvestite. Skratka iskren 
boglonaj vsem! 

7. Vljudno vas prosimo, da vse, ki želite biti naročeni na verski tisk, da čim 
prej sporočite v župnijsko pisarno. 

8. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

 

PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA: »Jezus je svobodno sprejel Janezov 
krst, saj je tako lahko z vso ponižnostjo izpolnil pravičnost Postave, 
nadalje je s krstom potrdil službo krščevanja, ki jo je Janez opravljal in s 
posvetitvijo vode je pokazal na prihod Svetega Duha med krstom nad 
vernike«.  
Sv. Janez Zlatousti pa pravi: »Jezus se je hotel poistovetiti z množico, 
saj drugače ne bi prišel skupaj z vso množico k Jordanu, da bi prijel 
Janezov krst. Zato je takrat, ko je bil Jezus krščen, glas s Svetim Duhom 
jasno naznanil njegovo istovetnost Edinorojenega Sina.« Janezov krst, 
je bil »popoln samo glede na predpise postave, ni pa bil dejansko po-
poln, saj še ni odpuščal grehe, ampak je šele pripravljal vernike za 
prejem edinega pravega krsta.«  

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Novo Tepanje: petek 13. jan.  2017 

Zg. Grušovje:   petek 20. jan. 2017 

Sp. Grušovje:   petek 27. jan. 2017 

Preloge:            petek 3. febr. 2017 

Vrhole:           petek, 10. febr. 2017 

Sevec:            petek 17. febr. 2017 

Prepuž:          petek, 24. febr. 2017 

Vinarje:          petek, 3. marec 2017 

Prihova:        petek, 10. marec 2017 

Raskovec:     petek, 17. marec 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
Jezusov krst 

Dekliška nedelja 

08.01.2017 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik  

2. berilo: Marjana Pučnik 

2. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

15.01.2017 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Martin Juhart  

2. berilo: Tina Sojar Voglar 

Jezusov krst 

Dekliška nedelja 

08. 01. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Branka Stupana (obl.) in 

rodbino Kos) 
Krst Katarine Flis 

Ponedeljek 09. 01. 2017 

Hadrijan, opat 
Ob 07.00 za + Marijo Košir (1094) 

Torek 10. 01. 2017 

Gregor Niški, škof 
Ob 18.00 za + Terezijo Bračič (1111) 

Sreda 11. 01. 2017 

Pavlin Oglejski, škof 
Ob 18.00 za + Ivana Roriča (1120) 

Četrtek 12. 01. 2017 

Tatjana (Tanja), mučenka 
Ob 18.00 za + Silvo Pliberšek (1166) 

Petek 13. 01. 2017 

Hilarij (Radovan), škof 
Ob 18.00 za +Alojzijo Lubej (8. dan) 

Sobota 14. 01. 2017 

Feliks Nolanski, duhovnik 
Ob 07.00 za + Marijo, Jožefo in Antona Pli-

berška (obl.) iz Prepuža 
2. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

15. 01. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Mihaela in Ano Močnik 

(obl.) in sorodnike 



3. nedelja med letom 

Nedelja žena in  mater 

22.01.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Petra Jug  

2. berilo: Polona Mlakar 

 
Svetnik tedna – sveta Tatjana (Tanja), mučenka 
 

Tatjana je bila hči plemenitih staršev, 
oče je bil rimski uslužbenec in je bil tri-
krat  izvoljen za konzula. Skrivoma je bil  
kristjan in hči je rasla v krščanski veri. 
Tatjana je sklenila ostati devica in je 
služila Bogu s postom, molitvijo, strežbo 
bolnim in pomočjo ljudem v potrebah. 
Bila je diakonica v zgodnji  krščanski 
cerkvi. Ko je v Rimu vladal 16 letni cesar 
Alexander Severus, je bila vsa oblast 
dana njegovemu glavnemu pomočniku 
Ulpianu, ki je bil zloben in je kristjane 
preganjal, brez cesarjevega naročila. Kri 
kristjanov je tekla v potokih. Cesar je bil 
neodločen v svoji veri, saj je imel v svoji palači kip Kristusa, Abrahama, 
Orpheusa in Apolla. Nekega dne je Ulpian zahteval od Tatjane naj  
daruje žrtveno daritev Apollu. Ona pa je začela moliti in nenadoma je 
nastal potres; kipi idolov so popadali po tleh in se zdrobili na drobne 
koščke. Zato je bila obsojena čarovništva  in  bila mučena. Ko so jo 
pripeljali na mučenje, je prosila Boga za svoje mučitelje. Tem so se 
odprle oči in videli so štiri angele okoli  Tatjane. Ko so to videli, jih je 
osem sprejelo vero v Kristusa in tudi oni s bili mučeni in ubiti. Tatjano 
so še naprej mučili, jo pretepali, ji rezali kose mesa in jo strgali z železi. 
Tako izmaličeno in krvavo so vrgli zvečer v temnico, da bi drugo jutro 
nadaljevali z drugimi mučilnimi metodami. Bog pa je poslal svoje ange-
le v temnico in ti so Tatjano hrabrili in pozdravili njene rane, tako da je 
bila vsako jutro popolnoma ozdravljena. Nato so jo vrgli levu, a ta ji ni 
storil nič žalega. Porezali so ji lase, ker so, po svojem poganskem pre-
pričanju, mislili, da je kakšna čarovnija v njenih laseh. Na koncu so 
Tatjano in njenega očeta obglavili z mečem. To je bilo 12. januarja po 
julijanskem koledarju, oziroma 25. januarja po gregorijanskem koledar-
ju, približno leta 225–230. Po čudežih, ki so se zgodili na priprošnjo 
svete Tatjane, se je mnogo ljudi spreobrnilo in sprejelo pot mučeništva. 
Sveta Tatjana je zavetnica študentov. V Belorusiji, Rusiji in Ukrajini 
praznujejo tudi »Tatjanin ali  študentski dan«. 
 

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

Dekliška nedelja 

 

08. 01. 2017 – 15. 01. 2017 

Papež Frančišek: Simbol luči, ki žari v svetu in hoče osvetliti živ-
ljenje vseh, je »zvezda, ki je vodila modre v Betlehem«.  
Tudi v našem življenju so različne zvezde, luči, ki žarijo in usmer-
jajo. Na nas pa je, da izberemo, kateri bomo sledili. Obstajajo 
»utripajoče luči«, ki pridejo in grejo, kakor mala življenjska 
zadovoljstva. Četudi so dobra, niso dovolj, kajti trajajo malo in 
nam ne pustijo miru, ki ga iščemo. Potem so tu »zaslepljujoče 
luči« odra, denarja in uspeha, ki obljublja vse in takoj. So mi-
kavne, a s svojo močjo slepijo in iz sanj o slavi privedejo v še bolj 
trdno temo. Modri pa nas vabijo, da sledimo »stalni in ljubeznivi 
luči«, ki ne zaide, saj ni od tega sveta – prihaja iz nebes in žari v 
srcu. 
 »Ta resnična luč je Gospodova luč, ali bolje, je sam Gospod,« je 
poudaril papež. On je naša luč: luč, ki ne slepi, ampak spremlja 
in daje enkratno veselje. Ta luč je za vse in kliče vse. Povabilo 
preroka Izaije lahko razumemo, kot da je namenjeno nam: 
»Vstani, zasij« (Iz 60,1). Frančišek je spodbudil, da lahko to 
povabilo sprejmemo na začetku vsakega dne: vstani, zasij, da-
nes med mnogimi padlimi zvezdami sveta sledi Jezusovi svetli 
zvezdi. »Ko ji bodo sledili, bomo imeli veselje, kakor se je to 
zgodilo modrim, ki so zagledali zvezdo in se silno razveselili (glej 
Mt 2,10), kajti kjer je Bog, tam je veselje.« Kdor je srečal Jezusa, 
je doživel čudež luči, ki trga mrak, in pozna to luč, ki razsvetljuje. 
Papež je pri tem vse povabil, naj se odprejo za Gospodovo luč: 
»Z velikim spoštovanjem bi želel vse povabiti, naj se ne bojijo te 
luči in se odprejo za Gospoda. Predvsem pa bi rad povedal tis-
temu, ki je izgubil moč za iskanje, ki pod temo življenja nima več 
želje: 'Vstani, pogumno, Jezusova luč zna premagati najtem-
nejšo temo'.« 

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

