
1. Včeraj dopoldne smo imeli letošnje prvo srečanje z bodočimi prvoobha-
janci. V maju bo pristopilo k prvemu svetemu obhajilu kar 7 otrok in vsi 
so iz naše župnije. Radi molimo za njih, da bi se dobro pripravili in vese-
limo se tega nadvse lepega dogodka skupaj z njimi. Zelo razveseljivo je, 
da se zavest pripadnosti župniji veča, saj sta bila prvo leto, ko sem prišel 
na Prihovo, le dva prvoobhajanca, drugo leto trije, tretje leto štirje in 
prihodnje leto sedem. Pohvalno!  

2. Včeraj je bilo miklavževanje. Naši marljivi mladinci in devetošolci so 
pripravili 150 daril za otroke, lepo nagovorljivo igrico in razveselili naše 
najmlajše. Iskrena hvala Luciji Gorenak, ki je vso pripravo in potek koor-
dinirala, prav tako pa hvala tudi vsem nastopajočim in vsem, ki ste na 
različne načine pripomogli, da je bilo praznovanje nadvse razveseljivo. 
Dobrote polni mladinci: Lucija Gorenak, Urška Pučnik, Žan Pem, Dami-
jan Tomažič, Nina Štribl, Lucija Pučnik, Daša Pučnik, Primož Lažeta, 
Kristijan Mlakar, Klavdija Ozimič, Tina Zovkič, Ana Marija Črešnar, Kris-
tina Smogavec: Devetošolci: Klemen Skrbinšek, Zvonko Lubej, Eva 
Juhart, Neža Tomažič, Anja Jug, Tjaša Kušter, Nina Leskovar. Hvala 
tudi Gašperju Jelenku in Toniju Konradu za snemanje in fotografiranje 
miklavževanja. Dobrota sv. Miklavža naj odmeva še naprej v vaših srcih. 

3. V preteklem tednu smo imeli koline. Iskrena hvala družini Lubej za 
prašiča in vsem mesarjem za pomoč: Petru Tonkoviču, Alojzu in Andreju 
Lubeju ter Albinu Pučniku. Boglonaj za vsako vašo dobroto.  

4. Jutri je praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije, zato bosta maši 
zjutraj in zvečer. Lepo vabljeni. 

5. Preteklo nedeljo smo ob tem, da smo začeli novo liturgično leto, začeli 
tudi leto vrednote pozdravljanja in lepega govorjenja.  

Otroci ste dobili nalogo, da pozdravite vsakega mimoidočega, ki ga 
boste srečali na poti v šolo, k sveti maši, na poti v trgovino ali pa 
samo do prijatelja; da boste pozdravljali učitelje, kateheta ali katehi-
stinjo, župnika in vsakega, ki ga srečamo. Če vam je v preteklem 
tednu uspelo pozdraviti vse te ljudi, potem lahko sedaj okrasite 
smreko s svojo barvo okraska. Za vsak dan lahko obesite en okra-
sek, kar pomeni največ sedem okraskov na eno nedeljo. Veroučenci 
1.,2.,3. razreda - modra barva; 4.,5. razred - rdeča barva, 6.,7.,8. 
razred - rumena barva in 9. razred vijolična barva.  
Iskrena hvala katehistinji Urški Flis za pripravo obeskov za okrasitev 
smrekice vrednote pozdravljanja in lepih besed. 

6. Prihodnjo nedeljo bo med obema mašama na razpolago spovednik p. 
Janez Žurman iz Ptuja. Ne pozabimo na to sveto dolžnost! 

7. V Župnijskem listu je priloženo poročilo Gradbenega odbora za obnovo 
cerkve sv. Jošta. Preberite si ga. Naj dodam le besedo zahvale članom 
omenjenega gradbenega odbora za veliko ljubezen, skrb in požrtvoval-
nost pri obnovi »Vinarske lepotice.« 

Pozdrav Hvaljen Jezus: V tem pozdravu pozdravljamo Njega, ki je 
vedno navzoč v našem življenju, tudi takrat, ko se tega ne zavedamo. 
In pozdraviti bližnjega pomeni pozdraviti tudi Kristusa. Zato naj bo naš 
pozdrav dostojanstven, spoštljiv in dobronameren. 

Sv. A m b r o ž , 7. decembra : Kar je žena, to je mož, pravi sv. Ambrož. Pa 
pravi sv. Blaž, da je to laž. 
Sv. L u c i j a , 13. decembra: Kakršni so dnevi od Lucije do božiča, taki 
bodo meseci v prihodnjem letu. 
Lucija krati dan — je znano vsem ljudem. 

Razpored bralcev Božje Besede 
2. adventna nedelja 

Ned. mož in fantov 

7.12.2014 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

1. berilo: Urška Flis 

2. berilo: Polona Mlakar 

3. adventna nedelja 

Dekliška nedelja 

14.12.2014 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Marijana Pučnik 

4. adventna nedelja 

Otroška nedelja 

21.12.2014 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

 

2. adventna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

Ambrož, škof 

7.12.2014 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Marijo in Franca Flisa 

(Erjavčevi) 

Ponedeljek, 08. 12. 2014 

BREZMADEŽNA 
Ob 7.00  + Marijo Zorko (obl.) in sorodnike 

Ob 17.00  + Leopolda Brumeca (692) 

Torek, 9. 12. 2014 

Valerija, mučenka 
Ni maše 

Sreda, 10. 12. 2014 

Loretska Mati Božja 
Ob 17.00 za + Marijo Tomažič 

Četrtek, 11.12. 2014 

Damaz, papež 

Ob 17.00 za + Alojza (obl.) in sina Božidarja 

Firerja 

Petek 12.12. 2014 

Dev. Marija iz Guadalupe 
Ob 7.00 za + Alojza Rebernaka (obl.) 

Sobota 13. 12. 2014 

Lucija, dev. in mučenka 

Ob 07.00 za + Franca Breznika (obl.) ter 

Alojzijo in Zdenka 

3. adventna nedelja 

Nedelja veselja ('roza') 

Dekliška nedelja 

Janez od Križa, duh. 

14. 12. 2014 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Antona Juharta 



SVETNIK TEDNA – Marijino Brezmadežno spočetje 

Že prvi kristjani so imeli Marijo, Gospodovo mater, za vso čisto in brez 

slehernega madeža; da je nikdar ni omadeževal noben greh, tudi izvirni ne, 

ki smo mu sicer vsi zapadli. Kako bi mogla biti tista, ki je kači glavo strla 

in je milosti polna, le en trenutek pod oblastjo te peklenske kače! Cerkveni 

očetje in učitelji pridevajo Mariji najlepša imena, ki vsa kažejo na njeno 

brezmadežnost. Imenujejo jo svetejšo od vseh svetnikov, lepšo in svetejšo 

od angelov, čistejšo od kerubov in serafov. Tudi praznik Marijinega brez-

madežnega spočetja je star. Že v desetem stoletju so ga obhajali v zahod-

nih deželah; v slovanskih krajih se prvič omenja v 14. stoletju. V vzhodnih 

deželah pa so ga obhajali že od petega stoletja. Ta praznik nas spominja 

veselega trenutka, ko je mati Ana spočela mater Gospoda našega Jezusa 

Kristusa brezmadežno: to je, da je bila Marija obvarovana izvirnega greha 

takoj ob prvem trenutku svojega spočetja, tako da niti trenutek ni bila v 

grehu. Od leta 1708 je god Brezmadežne, 8. decembra, zapovedan za vso 

Cerkev. Papež Pij IX. je to versko resnico 8. decembra 1854 razglasil za 

od Boga razodeto v veliko veselje vsega katoliškega sveta. Božji služabnik 

škof Anton Martin Slomšek je z velikim navdušenjem sporočil vernikom 

razglasitev resnice o Marijinem brezmadežnem spočetju. Na svojski način 

je Marija sama potrdila versko resnico o brezmadežnem spočetju, ko se je 

v Lurdu preprosti Bernardki predstavila z imenom: "Jaz sem brezmadežno 

spočetje." Od takrat naprej je Lurd postal svetovno romarsko središče, kjer 

tisoči in tisoči iščejo dušno in telesno zdravje. Tako eno kakor drugo mno-

gi tam prejemajo na čudežen način. 
 

 

Kakor skrbno izvoljeno testo,  

gnete Stvarnik Marijino srce:  

posodo, ki zmožna bo nositi Kruh življenja. 

Glej, kako je skrben Bog za vsako grudico;  

sam skrivnostni Duh testo prežema. 

Ob taki mojstrovini se le čudimo,  

v nas živo trepeta pričakovanje. 

Mojster sklanja se ljubeče nad svojim delom  

in končno, ko dahne vanj, posoda ljubezniva  

nenadoma postane Marijino srce. 
       Pierre Marie Dumont 

 

 Pripravili: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc 

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE" 

   ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

       BL. DEVICE MARIJE. 
 

 

 2. adventna nedelja  

Nedelja mož in fantov 

07. 12. 2014 - 14. 12. 2014 

Papež Frančišek: Mislim na globoke rane, na bolečino mam z 
njihovimi otroki, na ostarele in brezdomce, na rane tistih, ki so bili žrtve 
kakršnega koli nasilja. 
 V Ankari sem spomnil na posebno zbujajoče dejstvo, da so 
zaradi ene ekstremistične skupine, celotne skupnosti, še posebej pa 
kristjani ter Yazidi, trpeli in še trpijo nečloveško nasilje zaradi njihove 
verske ali etnične pripadnosti. Kristjani in Yazidi so bili z domov na silo 
izgnani. Vse so morali pustiti, da so lahko rešili golo življenje in ne 
zanikali svoje vere. Kot verski voditelji smo dolžni naznaniti vsako 
kršitev človeškega dostojanstva in človekovih pravic! 
 Danes bi se vam, ki 
prenašate to trpljenje, rad približal, 
vam bil blizu… V mislim imam sve-
to Terezijo Deteta Jezusa, ki je 
rekla, da se ona in Cerkev čuti kot 
trst. Ko namreč piha veter, je 
nevihta, se trst upogiba, a se ne 
zlomi! Vi ste v tem trenutku ta trst, 
se z bolečino upogibate, vendar imate moč, da ostanete zvesti veri, kar 
je za nas veliko pričevanje. Vi ste danes Božji trsti. Trsti, ki so se ob 
tem krutem vetru upognili, a ki bodo slej ko prej vstali! 
 Prosim Svetega Duha, ki vse dela novo, da vsakemu od vas 
podari moč in vztrajnost. Skupaj z njim pa z vso močjo prosim za bolj 
poenoteno mednarodno reševanje sporov, zaradi katerih krvavi vaše 
področje, bolj poenoteno odpravljanje vzrokov, zaradi katerih morajo 
osebe zapustiti svojo domovino ter za omogočanje pogojev, da bi 
lahko tam ostali ali se tja vrnili. Želim vam, da se boste lahko tja vrnili. 
 Dragi bratje in sestre, ste v mojem srcu, v moji molitvi ter v srcih 
in molitvah vseh krščanskih skupnosti, katere naprošam, da še posebej 
molijo za vas 8. decembra in prosijo Marijo, da vas varuje. Ona je Mati, 
ki vas varuje. Dragi bratje in sestre, vaša vztrajnost je mučeništvo, je 
rosa, ki daje rast. 


