
1. Danes je Antonova nedelja. Na oltarju (pri Sv. Joštu) imamo upodoblje-
na oba Antona, goduje pa le Anton Puščavnik, upodobljen s prašičkom, 
z zvoncem ter palico v obliki črke T. 
[Pri Sv. Joštu: Vinarčani so nam pripravili kuhano vino, Vinarčanke pa 
pecivo. Zato se nam naj ne mudi domov. Vzemimo si nekaj minut drug 
za drugega. Hvala za pogostitev.] 

2. Lepo prosim, da do petka naročite Družino in Ognjišče. Ugotovil sem, da 
se je naročnina za Družino podražila, tako ne stane 78,- eur, ampak 94,- 
eur (razlike je kar 16,- eur).  

3. V adventni akciji za otroke je bilo oddanih 9 šparavčkov in en dar 
posebej. Vsem otrokom (nekateri otroci so dali v skupni šparavček) in 
predvsem staršem, ki navajate otroke, da skrbijo za otroke v stiski, 
iskren boglonaj. Do petka bom še počakal, če bo še kakšna družina 
prinesla k jaslicam svoj dar, in nato bom odposlal vaše darove. Do sedaj 
ste zbrali za lačne otroke skoraj 180,- eur. Lep dar, hvala vam!  

4. Preteklo nedeljo sem se pri 10.00 maši že zahvalil našim novim trem 
organistkam, ki so z igranjem na orgle prvič spremljale MPZ Marije 
Zavetnice. Tako imamo ob velikem daru za župnijo, organistu Petru 
Tonkoviču, ki redno spremlja ljudsko petje, še tri nove organistke: Klav-
dijo Ozimič, Lucijo in Dašo Pučnik, kar pa ne pomeni, da ne potrebujemo 

več organista Davida Preložnika, ampak sedaj še bolj, da to, kar se 
rojeva, skrbno zaliva in pomaga rasti. Ob zahvali novim organistkam naj 
velja priznanje Davidu, da je svoje poslanstvo na Prihovi začel na pravi 
način in da so prvi sadovi že tukaj. Iskren boglonaj!  

5. Iskrena hvala za vaše darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč. 

6. Papež na Filipinih: »Družine imajo nepogrešljivo poslanstvo v družbi. V 
družini otroci rastejo ob zdravih vrednotah, visokih idealih in iskreni 
pozornosti do drugih.« Kot vsi Božji darovi, je tudi družina lahko iznaka-
žena in uničena. Potrebuje našo pomoč. Vemo, 
kako težko danes naše demokracije ohranjajo in 
varujejo temeljne človekove vrednote, kot so 
spoštovanje nedotakljivega dostojanstva vsake 
človeške osebe, spoštovanje pravic svobode 
vesti in verske svobode, spoštovanje neodtujljive 
pravice do življenja. Zato je potrebno opogumiti 
in podpirati družino ter lokalne skupnosti v njiho-
vih prizadevanjih, da bi mladim posredovale 
vrednote in poglede, ki lahko pomagajo spodbu-
jati kulturo poštenosti, ki bo imela dobroto, iskrenost, zvestobo in soli-
darnost »za trdne temelje in moralno lepilo, ki družbo ohranja edino«. 

21.1.: Sv. Neža kuram r.t odveže (da začno nesti). 

22.1.: Če sv. Vinka sonce peče, obilo vina v sode teče. 

Molitev za edinost kristjanov: Gospod Jezus, na večer, preden si umrl 
za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, kakor Ti v 
Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvesto-
ba do Tebe je naša razdeljenost. Daj nam iskrenosti, da bomo priznali 
in obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in medsebojno nenaklonje-
nost, ki se morda skrivajo v nas. Daj nam poguma, da bomo vse to 
izkoreninili. Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi, da bi se iz naših 
src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev za edinost kristjanov, 
kakršno Ti hočeš. V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot, ki 
vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen. 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
2. navadna nedelja 

Otroška nedelja 

18.01.2015 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Pavlica Pučnik 

3. navadna nedelja 

Ned. žena in mater 

25.01.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

OTROCI 

4. navadna nedelja 

Ned. mož in fantov 

01.02.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Urška Flis 

2. ned. med letom 

Antonova nedelja 

Otroška nedelja 

18. 01. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Maša pri Sv. Joštu 

Ob 10.00 uri za + Vero (obl.) in  

Karla Juharta  

Ob 13.30 uri pogrebna za + Marijo Brumec 

Ponedeljek, 19. 01. 2015 

Irenej Friderik Baraga 
Ob 7.00  + Leopolda Brumeca (Kelčev) (693) 

Torek, 20. 01. 2015 

Sebastijan, mučenec 
Ob 7.00 za + Marijo Jereb (796)  

Sreda, 21. 01. 2015 

Neža (Agnes), devica 
Ob 17.00 po namenu darovalca  

Četrtek, 22 .01. 2015 

Dominik iz Sore, opat 

Ob 17.00 za + Vinka Flisa, Vladota Groseka 

(obl.) in 2 + starše 

Petek 23. 01. 2015 

Zaroka Marije in Jožefa 
Ob 17.00 za + Marijo Brumec (8. dan) 

Sobota 24. 01. 2015 

Frančišek Saleški 

Ob 07.00 za + Marijo (obl.), Antona in Maksa 

Sajka 

3. ned. med letom 

Spreobrnitev apostola Pavla 

Nedelja žena in mater 

25. 01. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Magdaleno Pliberšek (obl.) 



SVETNIK TEDNA – sveti Sebastijan, mučenec 

Sv. Ambrož je zapisal, da se je Sebastijan rodil v Milanu, mučeništvo pa 
dosegel v Rimu. Rimski kronist iz leta 354 je zabeležil njegov grob ob 
Apijski cesti, nad katerim je zidana lepa cerkev. Odkopali so tudi njegov 
grob, ki s svojo preprosto, a častitljivo obliko priporoča domnevo, da je bil 
mučen po letu 250 (morda 258, ni pa nemogoče, da le malo pred letom 
300). Svetnika zgovorneje obravnava legenda, napisana kmalu po letu 
400. Po tem sporočilu je bil Sebastijan stotnik cesarske telesne straže. 
Živel je najprej v Milanu, nato v Rimu, ko je vladal Maksimijan (Herkulij), 
Dioklecijanov cesarski tovariš. »Sebastijan je bil mož poln modrosti, v 
govorjenju resničen, v sodbi pravičen, v svetovanju previden, v službi 
zvest, za pomoč vedno pripravljen, v dobrotljivosti vzoren, v vsem krepos-
tnem življenju odličen. Vojaki so ga častili kakor očeta, vsi dvorjani so mu 
bili vdani s srčno ljubeznijo. Zakaj bil je pravi božji služabnik in moralo ga 
je vse ljubiti, ko je bil tako prepojen z božjo milostjo. Kot častnik je imel 
dostop v ječe in na morišča. Povsod je kristjane tolažil in navduševal za 
mučeniško smrt. Ko je cesar slišal, da je Sebastijan kristjan, ga je obsodil 
na smrt. Maksimiljan je ukazal afriškim strelcem, naj Sebastijana gosto 
obstrele s puščicami, a ne v glavo ali srce, ker je hotel, da 
umre počasne smrti. Ko je mučenec omahnil, so ga vojaki 
pustili, da izdihne. Pobožna vdova Irena pa je pol mrtvega 
odnesla v svojo hišo in mu stregla, dokler ni okreval. Nato 
je Sebastijan stopil pred cesarja in mu očital krivico in 
krvoločno trpinčenje kristjanov. Ko ga je presenečeni 
cesar prepoznal, mu je rekel junaški stotnik: »Da, zato mi 
je moj Gospod Jezus Kristus vrnil življenje, da ti morem 
javno očitati, da kristjane po krivici preganjaš.« Maksimi-
jan ga je nato ukazal odvesti na bližnje dirkališče in tam s 
koli pobiti. Mučenčeve telesne ostanke so pokopali v 
katakombah ob Apijski cesti. Grob so močno častili, zato 
so pozneje prostor ob njem razširili, nad njim pa postavili 
veličastno baziliko, ki jo obišče vsak rimski romar, da si 
pridobi odpustke. Iz cerkve vodijo stopnice do svetnikovega groba. Več 
njegovih kosti so hranili v kapeli sv. Gregorja I. v Vatikanu, glavo pa v cer-
kvi »Štirih venčanih«. V 9. stoletju je Gregor IV. dal zanjo napraviti srebrno 
skrinjo, ki je še ohranjena. Svetega Boštjana so začeli zgodaj častiti kot 
priprošnjika zoper kužne in nenadne nalezljive bolezni. Za zavetnika so si 
ga izbrali razni stanovi: vojaki, lovci, livarji, kamnoseki, vrtnarji. V zgodnjih 
stoletjih je bil sv. Boštjan prvi zavetnik zoper kugo, pozneje pa skupaj s sv. 
Rokom, ki je polagoma stopil na njegovo mesto. Zdaj je na Slovenskem 
sv. Sebastijanu posvečenih blizu 30 cerkva. 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE" 

   ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

       BL. DEVICE MARIJE. 

Začetek tedna molitve za edinost kristjanov 

2. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

Ob 10.00 uri sveta maša pri Sv. Joštu 

18. 01. 2015 - 25. 01. 2015 

Papež Frančišek: v svetišču Naše Gospe iz Madhuja na Šrilanki: 

»Mnoge osebe, tako s severa kot juga, so bile ubite v strašnem nasilju 
in prelivanju krvi v teh letih.« Noben Šrilančan ne more pozabiti 
tragičnih dogodkov, povezanih s krajem, kjer se danes nahaja svetišče, 
ali žalostnega dne, ko so Marijin kip odnesli iz svetišča. 
»Vendar pa je Marija vedno ostala z vami. Ona je Mati vsake hiše, 
vsake ranjene družine, vseh tistih, ki si prizadevajo za vrnitev k 
mirnemu življenju. Izrekel je zahvalo, da je varovala šrilanški narod 
pred mnogimi nevarnostmi, preteklimi in sedanjimi. »Marija nikoli ne 
pozabi svojih otrok tega čudovitega otoka. Kot je vedno ostala ob 
svojem Sinu na križu, tako je vedno ostala ob svojih trpečih šrilanških 
otrocih.« Danes se želimo zahvaliti Mariji za to navzočnost. Po velikem 
sovraštvu, velikem nasilju in velikem uničenju, se ji želimo zahvaliti, da 
nas še vedno vodi k Jezusu, ki ima edini moč, da ozdravi odprte rane 
in ponovno vzpostavi mir v zlomljenih srcih. Prav tako jo želimo prositi, 
naj nam izprosi milost usmiljenega Boga. Prosimo jo tudi za milost, naj 
popravi naše grehe in vse zlo, ki ga je ta zemlja spoznala. 
Po Frančiškovih besedah tega ni lahko storiti. 
Pa vendar, samo ko bomo v luči križa dojeli 
zlo, ki smo ga zmožni in pri katerem smo celo 
sodelovali, bomo lahko izkusili resničen 
očitek vesti in resnično kesanje. Samo takrat 
bomo lahko sprejeli milost, da se približamo 
drug drugemu z resnično skrušenostjo ter 
ponudimo in prosimo resnično odpuščanje. 
Za vzor odpuščanja je papež postavil Mater 
Marijo: »Tako kot je ona odpustila morilcem 
svojega Sina ob podnožju njegovega križa, 
ko je v rokah držala njegovo telo brez 
življenja, tako želi zdaj voditi Šrilančane k še večji spravi, da bo balzam 
Božjega odpuščanja lahko proizvedel ozdravljenje za vse.« 

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

