
1. Danes je praznik Svete družine, zato bo po 10.00 maši blagoslov in 
obdaritev otrok.  

2. Do sedaj sem blagoslovil domove in družine na Prihovi, Raskovcu 
in Dobrovi, popoldan pa bom nadaljeval v Dobriški vasi, v ponedel-
jek pa v Novem Tepanju, Zg. Grušovju itd. Iskren boglonaj za vaš 
dar, ki je namenjen za obnovo gospodarskega poslopja. Boglonaj 
pa tudi spremljevalcem oz. šoferjem: Alojzu Lubeju, Srečku Klanč-
niku in Alojzu Pučniku. 

3. V petek bo prvi petek v mesecu, zato bom dopoldan (do 11. ure) 
obiskal bolnike, potem pa bom nadaljeval z blagoslovi domov. 

4. Naslednji teden še ne bo verouka. 
5. V letu pozdravljanja smo v adventnem času na posebno smrekico 

obešali okraske, sedaj po božiču pa bomo te iste okraske krasili s 
svojimi podpisi. Vsak razred krasi s svojo barvo. Princip je isti. Če 
je otrok uspešno pozdravljal skozi dan, potem lahko podpiše en 
krogec svoje barve, kar pomeni, v enem tednu največ sedem okra-
skov. V primeru, da bi nepodpisanih okraskov zmanjkalo na smre-
kci, potem se dodaja nove. Najmlajši lahko narišejo rožico.  

6. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo dobroto! 

7. Lepo prosim, da čim prej naročite verski tisk: Družino in Ognjišče. 

Bogat je tisti, ki je v srcu in 
duši zadovoljen.  

Vse novo leto Vam želim tak-
šnega bogastva. 

 
Blagoslovljeno novo 

leto 2015. 

* https://www.youtube.com/watch?v=BE1-Z_yO9kg&feature=youtu.be 

Dete Jezus, z mislimi sem pri vseh otrocih, ki so bili danes ubiti ali so z 
njimi grdo ravnali, bodisi pri tistih, ki so, še preden so zagledali luč sveta, 
bili prikrajšani za velikodušno ljubezen svojih staršev in pokopani v 

sebičnosti kulture, ki ne mara življenja, 
kakor tudi pri tistih razseljenih otrocih 
zaradi vojn ali preganjanj, zlorabljenih 
in izkoriščenih pred našimi očmi ter 
pred našo vpleteno tišino, pri pobitih 
otrocih zaradi bombardiranja, tudi tam, 
kjer je bil rojen Božji Sin. Še danes 
njihova zamolkla tišina vpije pod 
mečem številnih Herodov. Nad njihovo 
krvjo je danes senca sodobnih 
Herodov. 
Dragi bratje in sestre, naj Sveti Duh 
danes razsvetli naša srca, da bomo v 
Detetu Jezusu, rojenem v Betlehemu iz 
Device Marije, lahko prepoznali 
zveličanje, ki je dano od Boga vsakemu 
od nas, vsakemu človeku in vsem 
ljudstvom zemlje. Kristusovo moč, ki je 

osvoboditev in služenje, naj občutijo tolikera srca, ki trpijo zaradi vojn, 
preganjanja in sužnosti. Naj ta Božja moč s svojo blagostjo odvzame 
trdoto iz srca tolikih ljudi, ki so potopljeni v posvetnost in brezbrižnost. 
Naj njegova odrešilna sila spremeni orožje v pluge, rušenje v 
ustvarjalnost, sovraštvo v ljubezen in nežnost. Tako bomo lahko z 
veseljem rekli: »Naše oči so videle tvoje zveličanje.« 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
Nedelja Svete Družine 

Ned. žena in mater 

28.12.2014 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

OTROCI 
 

2. ned. po božiču 

Ned. mož in fantov 

04.01.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Urška Flis 

2. berilo: Samo Pučnik 

SVETA DRUŽINA 

Nedolžni otroci 

Nedelja žena in mater 

28. 12. 2014 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Franca in Jožefo Gumzej 

ter stare starše 

Blagoslov otrok 

Ponedeljek, 29. 12. 2014 

Tomaž Becket, muč. 
Ob 7.00 za + Janeza Zorka (obl.) in sorodnike 

Torek, 30. 12. 2014 

Feliks I., papež 
Ob 7.00  + Albina Brumeca (obl.) ter vse + 

Tajnikar - Brumec 

Sreda, 31. 12. 2014 

Silvester, papež 
Ob 7.00 za + Antonijo Pliberšek (obl.) in rod-

bino 

Četrtek, 01.01. 2014 

Marija, Božja Mati 

Novo leto 

Ob 7.00 + Alojzijo Grifič (854) 

Ob 10.00 + Branka Stupana (obl.) 

Petek 02.01. 2014 

Bazilij Veliki, škof 

Ob 7.00 za + Rudolfa Smogavca (871) 

Obisk bolnikov 

Sobota 03.01. 2014 

Presveto Jezusovo ime 
Ob 07.00 za + Ivana Jamnika (8. dan)  

SVETA DRUŽINA 

Nedelja mož in fantov 

2. nedelja po božiču 

04. 01. 2014 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Poldija Brumeca (obl.) in 

sorodnike 

https://www.youtube.com/watch?v=BE1-Z_yO9kg&feature=youtu.be


 Božja nežnost 
Ko to sveto noč zremo Dete Jezusa, ki se je ravnokar rodil in bil 
položen v jasli, smo povabljeni k premisleku. Kako sprejemamo Božjo 
nežnost? Ali pustim, da se me On dotakne, se mu pustim objeti ali pa 
mu preprečim, da bi se mi približal? »Toda saj iščem Gospoda,« bi 
lahko ugovarjali. In vendar ni najpomembnejše, da ga iščem, ampak da 
Njemu pustim, da me išče in najde ter poboža z ljubeznivostjo. To je 
vprašanje, ki nam ga Dete zastavlja že s svojo navzočnostjo: ali pustim 
Bogu, da me ima rad? 
In še nekaj: smo dovolj pogumni, da z nežnostjo sprejmemo težke 
okoliščine in probleme človeka, ki je ob nas, ali pa imamo raje 
brezosebne rešitve, ki so morda celo učinkovite, a so brez evangeljske 
topline? Kako močno danes svet potrebuje nežnosti! Božja 
potrpežljivost, Božja bližina, Božja nežnost. 
 Zazrimo se v jaslice 
Kristjanov odgovor ne more biti drugačen od tistega, ki ga Bog daje na 
našo majhnost. Življenje se mora soočiti z dobroto, z milino. Ko se 
zavemo, da je Bog tako zaljubljen v našo majhnost, da je sam postal 
majhen, da bi nas bolje srečal, ne moremo, da mu ne bi odprli svojega 
srca in ga prosili: »Gospod, pomagaj mi, da bom tak kot ti, daj mi 
milost nežnosti v najtežjih življenjskih okoliščinah, daj mi milost bližine 
v vsaki potrebi, milost miline v slehernem sporu.« 

  
Papež Frančišek: Človekovo srce si 
želi veselja. Vsi si želimo veselja, 
vsaka družina, narod, vse hrepeni 
po sreči. Toda, katero veselje je kris-
tjan povabljen živeti in za katero je 
poklican pričevati? Tisto, ki prihaja iz 
Božje bližine, iz njegove navzočnosti 

v našem življenju. Od takrat, ko je Jezus vstopil v zgodovino s svojim 
rojstvom v Betlehemu, je človeštvo dobilo kalček Božjega kraljestva, 
kakor zemlja, ki sprejme seme, obljubo prihodnje žetve. Zato ni več 
potrebno iskati drugje! Jezus je prišel, da bi prinesel veselje vsem in za 
vedno. Ne gre samo za upanje po veselju ali tistem, ki bo v raju, v smi-
slu: 'Tu na zemlji smo v žalosti, v raju bomo veseli.' Ne! Ni to! Gre za 
veselje, ki je že in se ga že zdaj lahko okuša, saj je Jezus sam naše 
veselje. Tudi kakor pravi tisti plakat: 'Z Jezusom je veselje doma!' 
Recimo vsi: 'Z Jezusom je veselje doma!' On živi, je Vstali in deluje v 
nas in med nami predvsem z Besedo ter z zakramenti. 

Pripravili: Martin Juhart, Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE" 

   ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

       BL. DEVICE MARIJE. 
 

NEDELJA SVETE DRUŽINE 

Nedelja mož in fantov 

NOVO LETO 2015 

28. 12. 2014 - 04. 01. 2015 

Papež Frančišek: »Utelešenje Božjega Sina odpira nov začetek v 

vesoljni zgodovini moškega in ženske. In ta nov začetek se zgodi v 
naročju neke družine, v Nazaretu. Jezus se je rodil v družini.«  
»Bog se je odločil roditi v človeški družini, katero je oblikoval On sam. 
Oblikoval jo je v neki odročni vasi na periferiji Rimskega cesarstva.« 
Ne v Rimu, ki je bilo glavno mesto imperija, ne v kateremkoli od velikih 
mest, ampak na skorajda nevidni in precej zloglasni periferiji.  
 In Jezus je na tisti periferiji ostal trideset let. Evangelist Luka je 
to obdobje povzel z besedami, da »je bil pokoren« Mariji in Jožefu. 
Lahko bi rekli, da je ta Bog, ki je prišel, da bi nas zveličal, na tisti 
zloglasni periferiji zapravil vseh teh trideset let. A On je hotel tako. 
Jezusova pot je bila v tisti družini. Kot je zapisal evangelist Luka: 
»Njegova mati je vse te stvari ohranila v svojem srcu. Jezus je 
napredoval v modrosti, starosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.« 
 Ne govorí se o čudežih, ozdravljenjih, 

pridigah, množicah, ki bi se zbirale – vsega tega v 
tistem obdobju ni bilo. V Nazaretu se je odvijalo 
»normalno«, v skladu z navadami pobožne in delovne 
izraelske družine: »Delalo se je, mama je kuhala, 
opravljala vsa hišna dela, likala srajce … Oče, tesar, 
je delal in tudi sina učil delati.« Trideset let. Kakšna 
potrata, bi lahko rekli. A nikoli se ne ve, je nadaljeval 
papež Frančišek. »Božje poti so skrivnostne. Tisto, 
kar je bilo tam pomembno, je bila družina! In to ni bila potrata!« Bili so 
svetniki: Marija, ki je najsvetejša ženska, brezmadežna, in Jožef, 
najpravičnejši moški. Družina.  
 Ni naključje, da Nazaret pomeni »Tista, ki varuje«. »In to je 
veliko poslanstvo družine: narediti prostor Jezusu, ki prihaja, sprejeti 
Jezusa v družino, v osebi otrok, moža, žene, starih staršev – kajti 
Jezus je tam.« »Naj nam Gospod da to milost v teh zadnjih dneh pred 
božičem.« 


