
1. Danes je nedelja veselja. Zato so nam naše dobre gospodinje pripravile 
majhno presenečenje s sporočilom, da bi danes tudi vi drug drugega 
prijetno presenetili in razveselili. Zato si danes vzemite malo časa in 
postojte za trenutek pred cerkvijo, pozdravite drug drugega iz oči v oči, 
mu namenite par besed in se poveselite drug z drugim. Roza sveča je 
vabilo k veselju, da se bomo v prihodnjih dneh še intenzivnejše duhovno 
pripravljali na božične praznike. Za vsakega je pripravljen čaj, kos peciva 
in štamperli. Ustvarjajmo tudi na tak način povezanost med seboj in z 
Bogom. 

2. Danes je z nami spovednik p. Janez Žurman iz Ptuja. Za njegovo 
duhovniško poslanstvo v spovednici se mu iskreno zahvaljujemo. Za 
tiste pa, ki še danes niste opravili spovedi, pa bo naslednja priložnost že 
v četrtek med večerno mašo, ko bo z nami p. Milan Holc iz Ptujske gore. 
Pridite in obhajajmo ta dragoceni dar duhovnega očiščenja in prerojenja 
v kopeli zakramenta svete spovedi. 

3. Prihodnjo nedeljo, to je na 4. adventno nedeljo, bomo dobili v župnijo 
Betlehemsko luč, ki jo boste lahko ponesli na svoje domove.  

4. V sredo začnemo z devetdnevnico pred praznikom Jezusovega rojstva. 
Na začetku vsake maše bomo zapeli povabilo: Kralja, ki prihaja, pridite 
molimo! z odgovarjajočimi kiticami hrepeneče duše po Novorojenem. 

5. Sedaj pa prosim, da pridete otroci pred smrekico, ki govori o naši 
posebni letošnji nalogi in sicer, da slehernega pozdravimo. Smo v letu 
vrednote pozdravljanja in lepega govorjenja. In moto tega leta se glasi: 
»Kdor pozdravlja tudi odzdravlja in s tem tudi ozdravlja!«  

6. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo in vsako vašo dobroto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozdrav »zdravo« izvira iz latinske besede salve, iz velelnika salvere, ki 
pomeni biti dobrega zdravja. To pomeni, da gre za pozdrav s katerim 
izrazimo željo, čestitko: 'želim ti zdravje', 'bodi dobrega zdravja'!  

 

  »Vsi potrebujemo pogum, da 

se soočimo s preizkušnjami življenja. Še 

posebej ga potrebujejo slepe in slabovi-

dne osebe, da se ne zaprejo, da ne 

prevzamejo drže samopomilovanja, 

ampak se nasprotno odprejo resničnosti, 

drugim, družbi; da se naučijo spoznava-

ti in vrednotiti zmožnosti, ki jih je 

Gospod dal vsakomur, zares vsakomur, brez izjeme!« 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Polona Mlakar 

Nedelja Svete Družine 

Ned. žena in mater 

28.12.2014 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

OTROCI 

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 

»Čajanka« pozdravov! 
Ob 10.00 uri za + Antona Juharta 

»Čajanka« pozdravov! 

Ponedeljek, 15. 12. 2014 

Antonija, Krizina in dru-

ge drinske mučenke 

Ob 7.00  + Aniko Horvat 

Torek, 16. 12. 2014 

Adelajda 
Ni maše 

Začetek božične devetdnevnice 

Sreda, 17. 12. 2014 

Viviana, opatinja 
Ob 17.00 za + Jožefo Firer (obl.) in moža 

Alberta (obl.) 

Četrtek, 18.12. 2014 

Gacijan, misijonar 

Ob 16.30 spoved otrok: 6., 7., 8. in 9. razreda 

Ob 17.00 Spokorno bogoslužje in nato sv. maša 

                za + Angelo in Franca Zadeka 

(610). Med mašo spovedovanje odras-

lih (pater iz Ptujske gore). 

Petek 19.12. 2014 

Urban V., papež 
Ob 17.00 za + Jožefa Leskovarja (823) 

Sobota 20. 12. 2014 

Dominik, opat 
Ob 07.00 za + Rudolfa Smogavca (870) 

4. adventna nedelja 

Otroška nedelja 

Peter Kanizij, duh. 

21. 12. 2014 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Štefko Gošnjak (obl.) 

Ne bojte se! 

Odklenite,  

na stežaj razprite 

vsa vrata Kristusu! 

 

Hvala ti, žena in mati, ki 

pod srcem nosiš človeško 

bitje v veselju in tegobah, 

v edinstvenem poslanstvu 

biti Božji nasmeh otroku. 



SVETNIK TEDNA – sveti Janez od Križa 

Trpljenje je izvir notranje luči. Trpljenje prinaša veliko spoznanje, božje 
razsvetljenje in duhovno uteho. To je osnovno načelo sv. Janeza od 
Križa. Trpljenje je okusil že v otroštvu. Rodil se je 24. junija 1542 v 
mestecu Fontiveros v španski pokrajini Kastiliji. Ko mu je bilo dve leti, 
je umrl oče in družina se je srečala z revščino. Mlada vdova se je svo-
jim trem otrokom posvetila z vso ljubeznijo. Želela 
je, da bi se Janez naučil kakšne obrti in bi tako 
pomagal družini, toda nikjer se ni obnesel. Izkazal 
pa se je kot bolniški strežnik v zasebni bolnišnici. 
Gospodar mu je omogočil študij, da bi kot bolniški 
kaplan podpiral svoje domače. Janez pa se je 
odločil za karmeličanski red, ker je čutil, da se 
mora ves posvetiti molitvi in kontemplaciji. Leta 
1567 je bil posvečen v duhovnika. Motilo ga je, da 
se je v strogi karmeličanski red vtihotapil posvetni 
duh. Že je hotel oditi h kartuzijanom, tedaj pa je doživel odločilno sre-
čanje: v samostan, kjer je živel, je prišla karmeličanska redovnica 
Terezija, ki je začela prenovo ženskega karmeličanskega reda po prvo-
tnih pravilih. Janez je takoj spoznal, da ima opraviti z veliko dušo, 
Terezija pa je v mladem redovniku videla velikana božje ljubezni in 
začutila, da je zato on poklican, da prenovi moški karmeličanski red. 
Prenova se je začela v majhnem samostanu Durvela. Tja je konec 
novembra 1568 prišel Janez s skupino redovnikov, ki so si želeli 
poglobljenega duhovnega in redovnega življenja. Začela se je reforma 
bosonogih karmeličanov, ki so zaživeli v duhu prvotnih pravil svojega 
reda. Oblekli so preprosto obleko in sprejeli novo redovno ime. Janez 
si je izbral ime Janez od Križa, ker je hotel biti kar najbolj podoben Kri-
žanemu. Kmalu so zrasli novi reformirani samostani. Duša prenove je 
bil Janez od Križa, ki je postal tudi ravnatelj prve šole bosonogih kar-
meličanov. Po zgledu mladih redovnikov, ki so prišli iz Janezove šole, 
je vedno več redovnikov vstopalo v nove stroge samostane. Na smrtni 
postelji je še enkrat objel in poljubil križ in z njim v roki umrl, star 49 let. 
V večni dan je vstopil v noči od 13. na 14. december 1591. Za svetnika 
je bil razglašen leta 1726. 

Sveti Miklavž, ki je Prihovo obiskal prejšnjo soboto, se lepo 
zahvaljuje Plodu in Plastexu za pomoč pri zavijanju daril ter 
Davidu Preložniku za posebno vlogo na Miklavževanju. Hvala! 

 Pripravili: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc 

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE" 

   ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

       BL. DEVICE MARIJE. 
 

 

 3. adventna nedelja  

 

Nedelja "Gaudete"- veseli se! 

14. 12. 2014 - 21. 12. 2014 

Papež Frančišek je na praznik Naše Gospe iz Guadalupeja, zavetnice 
Latinske Amerike, dejal: 
Ko se je Marija na hribu Tepeyac prikazala Juan Diegu, je bil ta njen 
obisk namenjen vsem ameriškim narodom. Obiskala jih je in želela 
ostati z njimi. Svojo podobo je skrivnostno pustila vtisnjeno v plašču 
svojega glasnika in postala simbol Marijine zaveze z južnoameriškimi 
ljudstvi. Na njeno priprošnjo je krščanska vera začela postajati 
najbogatejši zaklad duše ameriških narodov, njen dragoceni biser pa je 
Jezus. To je dediščina, ki se prenaša in izraža preko krsta množic 
oseb, preko vere, upanja in dobrote, preko 
dragocenosti ljudskih pobožnosti in tudi preko 
ameriškega »ethosa«. Ta se kaže v zavesti o 
dostojanstvu človeške osebe, zavzetosti za 
pravico, solidarnosti z najrevnejšimi in trpečimi, v 
upanju, ki gre včasih tudi proti vsakemu upanju. 
Marijina hvalnica Magnifikat pretresa posvetno 
mišljenje; ruši idole moči, bogastva, uspeha za 
vsako ceno; opozarja na samozadostnost, 
prevzetnost in sekularizirano mesijanstvo, ki oddaljujejo od Boga. 
Magnifikat nas uvaja v blagre, ki so povzetek in zakon evangeljskega 
sporočila. Magnifikat spodbuja, da bi prosili za milost, da bi prihodnost 
Latinske Amerike oblikovali ubogi in trpeči, ponižni, lačni in žejni 
pravičnosti, usmiljeni, čisti v srcu, tisti, ki delajo za mir, ki so preganjani 
zaradi Kristusovega imena: »Milost, da bi jo oblikovali tisti, katere je 
današnji malikovalski sistem kulture odmetavanja odrinil v kategorijo 
sužnjev, objektov, katerih se lahko posluži ali pa se jih preprosto 
odvrže.« 
Latinska Amerika je »celina upanja«, kajti zanjo lahko upamo na nove 
modele razvoja, ki povezujejo krščansko tradicijo in javni napredek; 
pravičnost, nepristranskost in spravo; znanstveni ter tehnološki razvoj 
in človeško modrost; rodovitno trpljenje in upanja polno veselje. 


