
 

 
 

1. Danes je nedelja Svetega pisma, ko naj bi si nekoliko več časa vzeli za 
branje Svetega pisma. Prav je, da to branje vključimo tudi v večerno 
družinsko molitev. Kristjani se duhovno hranimo tako iz evharistije kot tudi 
iz Božje besede. Ob tem pa ne pozabimo, da kadar Bog sporoča svojo 
besedo, vedno pričakuje od nas tudi odgovor na njegovo besedo. Kolikor 
globlje kdo prodre v Božjo besedo, toliko globlje obhaja tudi zakramente. 
Ne pozabimo opozorila sv. Jakoba, ki pravi: »Bodite izpolnjevalci besede, 
ne le poslušalci.« (Jak 1,22) Naj bo pogosto branje Svetega pisma vir 
moči in prenove za vse nas. 

2. Iskrena hvala Tini Sojar Voglar, Evi Juhart in Žanu Pemu za prepis krstne, 
poročne in pogrebne knjige za leto 2018. Namreč vsako leto moramo 
prepise oddati na nadškofijo Maribor. 

3. Včeraj smo imeli oratorijski dan. Udeležilo se ga je 10 otrok. Iskrena hvala 
animatorkam: Tini Pučnik, Neži Pučnik, Gaji Oblonšek in Juliji Firer za 
požrtvovalno vzgojno delo z otroki. 

4. Včeraj so mladinci pospravili jaslice, saj smo že prejšnjo nedeljo Jezuso-
vega krsta končali božični čas. Iskrena hvala Damjanu Tomažiču, Simonu 
Korošcu, Luciji, Piji in Izi Pučnik, Žigu Lunežniku, Luku Pučniku, Timoteju 
Tisnikaru, Kristini Veber in Luku Gabru za požrtvovalno pospravljanje. 

5. V četrtek, 31. januarja vabim vse člane ŽPS na srečanje, ki bo po večerni 
maši okrog 17.35. Vabljeni že k maši! 

6. Prihodnji vikend gredo naši pevci na intenzivne vaje v Radenci. Želimo jim 
veliko uspehov in prijetnih dni. 

7. Preteklo nedeljo smo pri Sv. Joštu izročili Petru 
Tonkoviču posebno priznanje in zahvalo nadškofa 
g. Alojzija Cvikla, za 40-letno službo organista na 
Prihovi. Ker smo ga želeli presenetiti, tega nismo 
objavili v župnijskem listu. Petru še enkrat iskreno 
čestitamo in mu želimo, da bi še enkrat toliko časa 
mogel služiti Bogu in župljanom v organistovki 
službi.  

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

Prebrano v Ognjišču: Vse si lahko, samo katoličan ne! 
Evropska poslanka Tanja Fajon je ob pravoslavnem božiču takole voščila: 
„Miren in vesel Božič vsem pravoslavcem, ki danes praznujejo v Sloveniji 
in številnim balkanskim prijateljem. Srećan Božić!“ Katoličanom pa je za 
Božič zaželela le: Želim vam tople, mirne praznike in srečno!“ Bila je 
sposobna voščiti božič (celo v srbščini) pravoslavnim, ni pa sposobna 
voščiti božiča svojim rojakom Slovencem – katoličanom! 
Tudi predsednik vlade, ki se rad hvali, da je hodil k maši in je včasih pri 
njej celo bral berilo, tudi ni bil zmožen voščiti božiča svojim bratom katoli-
čanom. Izognili se je božiču in voščili: „veselih praznikov in srečnega 
novega leta.“ Sposobni so voščiti drugim, le rojakom katoličanom to pa 
ne!         Božo Rustja v: Ognjišče 2(2019) str. 60. 

 

3. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

27.01.2019 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 
1. berilo: Daša Pučnik 
2. berilo: Simona Borovnik 

4. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

03.02.2019 

7.00:  
1. berilo: Marjana Pučnik 
2. berilo: Mira Rubin 

10.00 
1. berilo: Lucija Pučnik 
2. berilo: Petra Jug 

5. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

10.02.2019 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 
1. berilo: Žan Pem 
2. berilo: Pavlica Pučnik 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:  
Prihova:                     petek 7. 12. 2018 Sp. Grušovje:         petek 25. 01. 2019 

Raskovec:              petek, 14. 12. 2018 Preloge:                  petek 01. 02. 2019 

Dobrova :                petek 21. 12. 2018 Vrhole:                   petek, 08. 02. 2019 

Dobriška vas:         petek 28. 12. 2018 Sevec:                    petek, 15. 02. 2019 

Pobrež:                      petek 4. 01. 2019 Prepuž:                   petek, 22. 02. 2019 

Novo Tepanje:        petek 11. 01. 2019 Vinarje:                   petek, 01. 03. 2019 

Zg. Grušovje:         petek, 18. 01. 2019 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

3. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Nedelja Svetega pisma 

27. 01. 2019 

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

Janeza 

Ponedeljek 28. 01. 2018 

Tomaž Akvinski, duh. 
Ob 17.00 za + Alojzijo Zorko (1797) 

Torek 29. 01. 2019 

Konstancij, škof 
Ob 15.00 pogrebna za + Iváno Majšler  

Sreda 30. 01. 2019 

Martina, mučenka 
Ob 17.00 za +Miroslava Strašnika (1791)  

Četrtek 31. 01. 2019 

Janez Bosko, duhovnik 
Ob 17.00 za + Marijo Juhart (1675) 
17.35 seja ŽPS 

Petek 01. 02. 2019 

Brigita Irska, opatinja 
Obisk bolnikov; 16.30 ministrantski sestanek 
Ob 17.00 za + Gabrijelo Ramot (1781) 

Sobota 02. 02. 2019 

Jezusovo darovanje 

SVEČNICA 

Ob 7.00 za +Andreja Lubeja (obl.) in Moniko 
Ob 10.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje 

in v čast bl. A. M. Slomšku 

4. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

03. 02. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Jožefa in Marijo Pliberšek 

(Žužman) 



  SVETNIK TEDNA – Jezusovo darovanje -SVEČNICA 
 

Pvotno ime današnjega praznika je bilo Marijino očiščevanje. Po Mojzesovi 
postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v 
tempelj, tam darovati in se tako ‘očistiti’. Temu predpisu se je podredila tudi 
Marija, Jezusova mati. Ona je Jezusa spočela in rodila deviško, zato je obred 
očiščevanja ne bi obvezoval. Vendar se mu je podvrgla. Kakor v vsem, se je 
tudi tukaj pokazala za Gospodovo deklo in izpolni-
la je Božjo postavo. Evangelist Luka v poročilu o 
njenem obisku v jeruzalemskem templju omenja 
srečanje s starčkom Simeonom. Ta je v videnju 
spoznal, kdo je Dete, ki ga pestuje ta mlada žena. 
Pristopil je, ga vzel v naročje in spregovoril sloviti 
preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabni-
ka, o Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje 
oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi 
vseh narodov; luč v razsvetljenje poganov in v 
slavo Izraela, svojega ljudstva.« Spomin na ta 
dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že 
ob koncu 4. stoletja. Praznovanje je bilo zelo slo-
vesno: obsegalo je procesijo, pridigo in mašo, 
sprva pa še ni imelo posebnega imena. Ko se je praznovanje širilo, je dobilo 
ime ‘srečanje’ – po srečanju s starčkom Simeonom in Ano v jeruzalemskem 
templju. V ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje proslavljanje Kristusa, ki 
ga je Simeon v svojem hvalospevu imenoval “luč v razsvetljenje poganov”. Na 
te besede starčka Simeona se naslanja starodavni bogoslužni obred blagoslav-
ljanja sveč, ki se razvije v procesijo s svečami. O tem obredu poroča že zna-
menita romarica Silvija v svojem znanem spisu s konca 4. stoletja, ki se nanaša 
na Jeruzalem. Za Rim imamo poročilo o tem obredu in o procesiji iz ene cerkve 
v drugo iz časa papeža Sergija L, ki je vodil Cerkev v letih od 687 do 692. 
Pomen tega obreda je jedrnato izražen v tretji prošnji blagoslova sveč: »Gos-
pod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na ta 
svet – kakor te luči, z vidnim ognjem prižgane, preganjajo nočne temine, tako 
naj bodo tudi naša srca razsvetljena z nevidnim ognjem, to je, z lučjo Sv. Duha, 
in brez sleherne grešne slepote, da bomo mogli gledati z očiščenim duhovnim 
očesom, kar ti je všeč in našemu zveličanju v korist, ter da bomo tako po temnih 
nevarnostih tega sveta zaslužili priti k neminljivi svetlobi.« Po tem obredu bla-
goslavljanja sveč nam “je praznik znan kot svečnica, praznik sveč, praznik luči. 
Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi značilnostmi človeške narave,” piše 
slovenski etnograf dr. Niko Kuret. Cerkev, ki je uvedla na ta dan blagoslov sveč 
in obhod z gorečimi svečami, je upoštevala človeško naravo in starodavno izro-
čilo; šego je povzdignila v svet nadnarave, v cerkven obred: v njem je ‘luč’ pris-
podoba Mesija, ki ‘razsvetljuje človeštvo’, mu razodeva smisel sveta in življenja. 

 

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

3. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Nedelja Svetega pisma 

27. 1. 2019 – 03. 02. 2019  

 

Papež Frančišek: »Me želite razveseliti? Berite Sveto pismo.«  
»Rad imam svoje staro Sveto pismo, ki je spremljalo polovico mojega 
življenja, Videlo je moje veselje, bilo zmočeno z mojimi solzami. Je moj 
neprecenljiv zaklad. Živim iz njega in za nič na svetu ga ne bi dal stran.«  
»Rad bi vam povedal eno stvar: danes, še bolj kot na začetku Cerkve, 
so kristjani preganjani … ker nosijo križ in pričujejo o Kristusu. Obsojeni 
so, ker imajo pri sebi Sveto pismo.« Sveto pismo je očitno zelo nevarna 
knjiga, pripomni papež. V nekaterih državah je celo tako nevarno, da 
tistega, ki ga ima, obravnavajo, kot če bi imel v omari skrite bombe. 
Z Božjo besedo je na svet prišla luč, ki nikoli ne bo ugasnila. Ne tavamo 
v temi in ni nam treba čakati, da nam Bog spregovori svojo besedo, kajti 
'Bog je spregovoril. Bog ni več veliki neznanec, ampak se je razodel'. 
Sprejmimo vase vzvišeni zaklad razodete besede!« 
»Sveto pismo ni narejeno zato, da bi bilo odloženo na neko polico. Nare-
jeno je predvsem za to, da se ga drži v roki, da se ga pogosto bere, vsak 
dan, tako sami kot v družbi.« Če se mladi skupaj udeležujejo športnih 
dejavnosti in skupaj nakupujejo, zakaj torej ne bi skupaj brali Svetega 
pisma? Morda celo zunaj, v naravi, v gozdu, ob morju, zvečer ob siju 
sveče, predlaga papež mladim bralcem in dodaja, da bodo tako doživeli 
močno in pretresljivo izkušnjo. 
Berite s pozornostjo. Ne ostanite na površju kakor pri nekem stripu. 
Božje besede se namreč ne more preleteti s pogledom. Vprašajte se: 
»Kaj to pravi mojemu srcu? Ali mi po teh besedah govori Bog? Mi morda 
povzroča hrepenenje, globoko žejo? Kaj naj storim?« Samo na ta način 
se bo Božja beseda lahko pokazala v vsej svoji moči. Samo tako se bo 
lahko naše življenje spremenilo, postalo polno in lepo. 
Papež še zaupa, kako sam bere Sveto pismo. Najprej malo bere, potem 
ga odloži in pusti, da ga Gospod gleda. »Nisem jaz tisti, ki gleda Njega, 
ampak On gleda mene: Bog je zares tam, navzoč. Tako se mu pustim 
opazovati in v svoji globini čutim kaj mi pravi Gospod.« Molim sede, ker 
ne morem klečati. Včasih med molitvijo tudi zaspim. A nič zato: sem 
kakor otrok, ki je ob svojem očetu, in to je tisto, kar šteje.« 

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

