
1. Prihodnjo soboto 10. 01. 2015 ob 9.00 uri imajo prvoobhajanci 
svojo drugo srečanje in pripravo na prvo sveto obhajilo. 

2. Lepo prosim, da otroci prinesete k jaslicam darove, ki ste jih zbrali 
za lačne otroke. 

3. Danes popoldan bom nadaljeval z blagoslovi na Vrholah, jutri 
dopoldan pa v Prepužu (popoldan moram na pogreb v Vojnik), v 
torek in sredo pa bom blagoslavljal v Vinarju-Kacjek. Iskrena hvala 
za prijazen sprejem in dar za obnovo gospodarskega poslopja. 
Iskrena hvala tudi spremljevalcem: Bernardi Muc, Francu Gosniku, 
Tonetu Leskovarju, Jožetu Pučniku, Milanu Brglezu, Branku Sajku, 
Antonu Polegeku, Petru Korošcu in Martinu Juhartu. 

4. V današnji Družini lahko preberete, da je papež Frančišek spregovoril o 
'boleznih' v Vatikanu. Ena izmed njih se imenuje klevetanje, godrnjanje 
in opravljanje. Takole pravi: Ta bolezen je resna, čeprav se pogosto 
začenja čisto preprosto s klepetom, nato pa ljudje postajajo sejalci raz-
dora, kot satan, in 'v številnih primerih hladnokrvni morilci ugleda svojih 
kolegov in bratov.' Raje govorijo za hrbtom, ker nimajo toliko poguma, da 
bi ljudem povedali v obraz.  
Ta bolezen klevetanja se v zadnjem času širi tudi po naši fari. Gre za 
pripisovanje kraje družini Ravnjak. Nekateri znajo povedati, da bi jih naj 
obiskala policija, da bi naj imeli hišno preiskavo in druge podrobnosti. Po 

trditvi Ravnjakovih vsega tega ni bilo. Tako vidimo, da so vse te govorice 
neutemeljene, nepreverjene in po vsej verjetnosti slabonamerne. Gre za 
grobo poseganje v zasebnost, jemanje dostojanstva in zaznamovanje z 
obsodbami, ki lahko imajo daljnoročno zelo negativne posledice za 
omenjeno družino. Ko je nekdo enkrat oblaten, mu takšen madež nava-
dno ostane. In če je takšno blatenje na podlagi neresničnih trditev, je to 
po besedah papeža Frančiška satansko delo. Naj veljajo Kristusove 
besede: Ne obsojajte, da ne boste obsojeni! 
 

STATISTIKA ZA LETO 2014 
 KRSTI: 2013: 19 krstov, 3 fantje in 16 deklet 

2014: 15 krstov: 7 fantov, 8 deklet (Kokljič Blaž, Kočnik Filip, Košič 
Jakob, Juhart Iva, Kuk Nejc, Kralj Nika, Pepelnak Val, Lubej Pia Ana, 
Juhart Jaka, Tomažič Julija, Grifič Alina, Rubin Zara, Sajko Emili, 
Ravnjak Naja, Ravnjak Nejc) 

 POROKE: 2013: 7 porok; 2014: 2 poroki (Sergej Čamer - Suzana 
Hebar; Matej Steinacher - Mateja Mihelag) 

 OBLETNICE POROK: zlatoporočenca: Milan in Terezija Mernik (iz 
Vinarja); Jožef in Marija Pliberšek (iz Sp. Grušovja). 

 POGREBI: 2013: 14; 2014: 16. 
Stupan Branko, Brumec Leopold, Brbre Milan, Sevšek Ivan, Rupnik 
Stanko, Zajko Anton, Kresnik Srečko, Rahle Anton, Rajf Marija, Jereb 
Marija, Ugeršek Marija, Brence Justina, Leskovar Jožef, Grifič Alojzi-
ja, Smogavc Rudolf, Jamnik Ivan. 

 VERSKI TISK: Ognjišče - 34 (2013 pa 40); Družina - 18 (2013 pa 23). 
 VEROUK: 43 otrok: 

1.r.=3, 2.r.=5, 3.r.=7, 4.r.=4, 5.r.=3, 6.r.=2, 7.r.=4, 8.r.=2, 9.r.=13 
 MLADINSKA SKUPINA: okr. 15 mladincev 
 OBISK BOLNIKOV: 8. 
 PEVSKI ZBORI: 4: Mešani pevski zbor, Moški pevski zbor, Mladinski 

pevski zbor in Otroški pevski zbor. 
 IZREDNI DELIVCI OBHAJILA: 2 
 MINISTRANTI IN MINISTRANTKE: 13 

Razpored bralcev Božje Besede 
2. nedelja 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: Polona Mlakar 

Ned. Jezusovega krsta 

Dekliška nedelja 

11.01.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Marijana Pučnik 

2. navadna nedelja 

Otroška nedelja 

18.01.2015 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

OTROCI 

2. nedelja po Božiču 

Nedelja mož in fantov 

04. 01. 2015 

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

sorodnike  

Ponedeljek, 05. 01. 2015 

Milena, devica 
Ob 7.00 + Alojza (obl.), Angelo in Slavka 

Lipuša 

Torek, 06. 01. 2015 

Gospodovo razglašenje 

Sveti Trije kralji 

Ob 7.00  + Leopolda Juharta (obl.) 

Ob 17.00 + Marijo (obl.) in Jožeta Trunkla 

Sreda, 07. 01. 2015 

Valentin (Zdravko), škof 
Ob 7.00 za + Marijo Rajh (781) 

Četrtek, 08 .01. 2015 

Severin, opat 
Ob 17.00 za + Marijo Ugeršek (803) 

Petek 09. 01. 2015 

Pij IX., papež 
Ob 7.00 za + Branka Stupana (682) 

Sobota 10. 01. 2015 

Gregor Niški, škof 
Ob 07.00 za + Jožefa Leskovarja (824) 

Ned. Jezusovega krsta 

Dekliška nedelja 

11. 01. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za vse + iz družine Močnik (iz 

Sp. Grušovja) 



GOSPODOVO RAZGLAŠENJE - sveti trije kralji 

Sveti trije kralji je krščanski praznik, ki se vsako leto 6. januarja praz-

nuje v spomin prihoda treh kraljev, Gašperja, Mihe in Boltežarja, ki so 

se prišli poklonit novorojenemu Jezuščku. Ker so sveti trije kralji raz-

glasili novico o Jezusovem rojstvu, 

se ta praznik v Cerkvi uradno ime-

nuje Gospodovo razglašenje ali epi-

fanija oziroma tudi teofanija. Sveto 

pismo govori o treh kraljih precej na 

splošno: imenuje jih modri oziroma 

učenjaki in ne navaja niti njihovega 

števila, niti imen. Ustrezni odstavek 

iz evangelija pravi: Ko je bil Jezus 

rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z 

Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski 

kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu 

prišli poklonit. Prepričanje, da so bili to kralji in da so bili trije, izvira iz 

legend, ki so nastale dosti pozneje (v nekaterih legendah lahko celo 

preberemo, da jih je bilo dvanajst). V 6. stoletju so se pojavila tudi 

ustrezna imena: Gašper (Kasper), Miha (Melhior) in Boltežar (Balta-

zar). V ljudski umetnosti so po navadi upodobljeni tako, da je en od 

njih Evropejec, en Azijec in en črnec (ali vsaj temnopolt). Na vratih 

cerkvenih objektov in hiš vernikov lahko vse leto vidimo napis G+M+B 

(kar pomeni svete tri kralje), poleg njih pa letnico tekočega leta. Razli-

čica tega napisa se glasi C+M+B, kar pa so kratice latinskega stavka: 

Christus mansionem benedicat! (Kristus naj blagoslovi to domovanje!). 

Sveto pismo pripoveduje, da so modri prinesli dragocene darove zlata, 

kadila in mire, tako koledniki simbolično vabijo k darovanju tudi druge 

ljudi. Darovi: zlato simbolizira Kristusovo kraljevsko dostojanstvo 

("Judovski kralj"); kadilo simbolizira njegovo mesto večnega velikega 

duhovnika; mira, ki so jo judje uporabljali za maziljenje trupel, že ob 

njegovem rojstvu spominja na njegovo trpljenje in smrt. V Italiji so 

legendo o svetih treh kraljih dopolnili še z eno zanimivo osebo: to je 

dobra čarovnica Befana (ime izvira iz popačene oblike besede epifani-

ja). Befana je po legendi pomagala kraljem najti pot do Jezusa.  

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE" 

   ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

       BL. DEVICE MARIJE. 
 

 

 2. nedelja po Božiču 

Nedelja mož in fantov 

 

04. 01. 2015 - 11. 01. 2015 

Papež Frančišek:  
 Krščanska doslednost je milost, ki jo moramo prositi od 
Gospoda. Da bi bili dosledni, da bi živeli kot kristjani, in ne, da bi 
govorili 'Kristjan sem' zraven pa živeli kot pogani. Doslednost je tista 
milost, za katero moramo prositi danes.« 
 »Hoja za evangelijem je seveda zahtevna, a lepa, zelo lepa, 
in tisti, ki po njej stopa v zvestobi in pogumu, prejme dar, ki ga je 
Gospod obljubil možem in 
ženam dobre volje. Tako kot so 
angeli v Betlehemu prepevali 
na božični dan: 'Mir! Mir!' Ta 
mir, ki ga daje Bog, prinaša 
vedrino vesti vsem, ki znajo v 
preizkušnjah življenja sprejeti 
Božjo besedo in se trudijo, da 
bi jo izvrševali vse do konca 
(prim. Mt 10,22),« je še dejal 
papež Frančišek. 
 Nato je izpostavil molitvene namene. »Bratje in sestre, na 
poseben način molimo za vse tiste, ki so diskriminirani, preganjani 

in umorjeni zaradi pričevanja, ki ga 
dajejo za Kristusa. Vsakemu od njih 
bi želel reči: Če ta križ nosite z 
ljubeznijo, ste vstopili v milost Božiča 
in ste v srcu Kristusa in Cerkve. 
Molimo tudi, da bi se prav zaradi 
žrtve teh današnjih mučencev v vseh 

delih sveta okrepilo prizadevanje, da bi priznali in zagotavljali 
versko svobodo, ki je neodtujljiva pravica vsakega človeka.« 
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http://sl.wikipedia.org/wiki/Ga%C5%A1per
http://sl.wikipedia.org/wiki/Miha
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