
1. Danes je praznik Kristusa kralja vesoljstva, hkrati pa tudi praznik sv. 
Cecilije. Zato velja iskrena hvala vsem pevkam, pevcem, in vsem vam, 
ki pri bogoslužju sodelujete pri ljudskem petju. Še posebej pa zahvala 
organistu Davidu Preložniku, Klavdiji Ozimič in Petru Tonkoviču, solist-
kama Katji Kovše in Tanji Juhart. Naj bo vaše sodelovanje pri bogoslužju 
še naprej vam in nam v poglobitev vere in pristnega krščanskega duha. 
Po 10.00 maši ste skupaj z mežnarjem, krasilkama in izrednima deliv-
cema obhajila vabljeni v dvorano. 

2. Danes in prihodnjo nedeljo, 29.11. lahko kupite po maši adventne 
venčke, ki so vam jih pripravili naši mladinci in mladinke. Cena venčka 
znaša 5€. Prav tako pa lahko danes in prihodnjo nedeljo po maši kupite 
»vstopnice za miklavževanje« in sicer v veroučni učilnici. Cena vstopni-
ce znaša 10€. 

3. Učenci šole in otroci vrtca Prihova pa vas vabimo, da v nedeljo, 29. 11. 
2015 po 10.00 maši, obiščete božično-novoletni bazar pred cerkvijo ali v 
garaži, če bo slabo vreme. Spretne roke vaših otrok so ustvarile različne 
zanimive izdelke. Gotovo boste našli kaj zanimivega za vaš dom. Zbrana 
sredstva bodo namenili za potrebe dejavnosti šole in šolski sklad. 

4. V petek smo imeli sejo ŽPS. Najprej smo na kratko razmišljali o pomenu 
in branju Svetega pisma, nato pa smo pregledali seznam dogodkov in 
praznovanj v prihodnjem letu. Seznanili smo se z jubilejem naše župnije, 

to je z 250-letnico ustanovitve župnije Prihova, ki jo bomo obhajali 
28.02.2016. Odločili smo se za neke stvari, ki jih bomo skušali uresničiti. 
Zaradi odmerjenega časa smo se ustavili bolj ob organizacijskih in mate-
rialnih stvareh, kar pa nas ne sme oddaljiti od najpomembnejšega, ki je v 
tem, da utrdimo vero in zavest pripadnosti župniji in Cerkvi. Župnija je 
imela skoraj vseh 250 let lastnega duhovnika, bo tako tudi v prihodnje? 
Upati smemo le, če bo naša molitev osredinjena v priprošnjo za nove 
duhovniške poklice in če si bomo vsi prizadevali za dejavno sodelovanje 
v župniji. Namreč v zadnjih 15 let je upad nedeljnikov več kot 50%. Bo 
novo stoletje uničilo Cerkev in njeno vlogo prepustilo drugim? Se bodo 
uresničile napovedi voditelja muslimanov v Sloveniji Nedžad Grabusa, ki 
je v Odmevih pred nekaj dnevi dejal, da bo čez 20 let v Sloveniji večina 
muslimanov?  

5. Referendum o družini, ki želi doseči, da bo lahko imel otrok namesto 
očeta in matere tudi očeta in drugega moškega, ali mater in drugo žen-
sko, bo 20. decembra 2015. Vsi katoličani smo povabljeni, da tudi kot 
državljani zaščitimo vrednoto družine. Vsak otrok ima pravico do očeta 
in matere in ne do dveh moških in dveh žensk. Papež Frančišek pravi: 
Družino, kakršno hoče Bog je sestavljena iz moža in žene. Namen dru-
žine je dobrobit zakoncev, pa tudi rojstvo in vzgoja otrok.« Zato vas 
vabim, da vsak dan molimo in prosimo Boga, da ohranimo vrednoto 
družine, kot nam jo predstavlja Sveto pismo. To pa ne pomeni ni, da bi 
katoličani smeli sodili drugače usmerjene ali kogarkoli. 

6. Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali pri spravljanju drv iz gozda: Jože 
Pučnik, Alfonz Zajko, Oto Mihelag, Vinko Rebernak, Srečko Klančnik, 
Slavko Figek, Peter Pučnik, Anton Polegek, Marjan Pučnik, Branko Flis, 
Milan Brglez in Milena Mihelag. Iskren boglonaj za vašo pomoč in dobro-
to. Iskrena hvala pa tudi za vse darove za kuhinjo. 

7. Prihodnjo sredo, 25.11.2015 bo ob 25-letnici Karitas, dobrodelni koncert 
Klic dobrote: ob 16.00 uri bo javna generalka, ob 20.00 uri pa koncert z 
neposrednim TV prenosom. Ostale informacije na oglasni deski. 

Papež Frančišek: »Danes je vsepovsod vojna, sovraštvo. Kaj ostane od 

vojne, od té, ki jo zdaj živimo? Kaj ostane? Ruševine, na tisoče otrok brez 

šole, mnogo nedolžnih mrtvih, mnogo! In veliko denarja v žepih trgovcev 

z orožjem. Ti, ki povzročajo vojno so prekleti, so zločinci... In ko je ves 

svet v vojni, tako kot danes – ves svet!, je to svetovna vojna po koščkih. 

Tu, tam, tam, vsepovsod … za to ni opravičila. In Bog joče. Jezus joče.« 
 
Razpored bralcev Božje Besede 

KRISTUS KRALJ 

Nedelja žena in mater 

22.11.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Marjana Pučnik 

34. nedelja med letom 

KRISTUS KRALJ 

Cecilija, mučenka 

Nedelja žena in mater 

22. 11. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Petra Korošca in rodbino 

Ponedeljek 23. 11. 2015 

Klemen I., papež 
Ob 07.00 + Vido in Albina Brgleza ter sorod-

nike 

Torek 24. 11. 2015 

Andrej Dung 
 

Sreda 25. 11. 2015 

Katarina Aleksandrijska 
Ob 17.00 za + Alojzijo, Franca in Zdenka 

Breznika 

Četrtek 26. 11. 2015 

Konrad, škof 
Ob 17.00 za + Draga Kamenika (obl.) 

Petek 27. 11. 2015 

Modest in Virgil, škofa 
Ob 17.00 za + Jožefa Skerbiša ml. (1129) 

Sobota 28. 11. 2015 

Katarina Labouré, red. 
Ob 7.00 za + Andreja in Moniko Lubej  

1. adventna nedelja, 

nedelja Karitas 

29. 11. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Marijo (obl.) in Antona 

Leskovarja 



1. Adventna nedelja 

29.11.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Žan Pem 

2. berilo: Urška Flis 

2. Adventna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

06.12.2015 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Polona Mlakar 
 

Svetnik tedna – sveta Cecilija, mučenka 

Zavetnica cerkvene glasbe, glasbenikov, izdelovalcev glasbenih 
instrumentov, pevcev, izdelovalcev orgel in pesnikov. Rimska 
mučenka Cecilija je ena najznačilnejših podob prvega krščans-
tva. Zanesljivo je, da ta mučenka ni legendarna oseba, kajti v 
Kalistovih katakombah so našli njen grob poleg kripte papežev. 
Cecilija se je poročila s poganom Vale-
rijanom. Prosila je soproga, naj sprej-
me vero v enega Boga in se da krstiti. 
Valerijan je ubogal.  Ko se je vrnil k 
svoji ženi, je zagledal ob njej angela, ki 
ji je podajal venec iz lilij in vrtnic. Vale-
rijan je pridobil za krščanstvo tudi svo-
jega brata Tiburcija. Oba sta se ponu-
dila, da bosta pokopala mučence, ki jih 
je dal usmrtiti mestni prefekt. Bila sta 
izdana, mučena in obglavljena. Oblas-
tnik je hotel Cecilijo najprej pridobiti za 
odpad. Ko pa se mu to ni posrečilo, jo 
je dal sežgati. Toda iz plamenov je prišla nepoškodovana, zato je 
ukazal, naj jo obglavijo. Pasijon pravi, da jo je rabelj trikrat udaril 
z mečem, vendar je ostala živa še tri dni in v tem času razdelila 
svoje premoženje. Svetega papeža Urbana pa je prosila, naj 
njeno hišo spremeni v cerkev. V 15. stoletju so začeli sv. Cecilijo 
častiti kot zavetnico glasbe, ker je, kakor pripoveduje pasijon, na 
poročni slovesnosti v svojem srcu opevala Boga. Leta 1584 je 
Aleksander Marino ustanovil v Rimu bratovščino sv. Cecilije kot 
organizacijo glasbenikov. Tudi francoski glasbeniki so od 16. sto-
letja častili Cecilijo za svojo patrono in njen god obhajali vsako 
leto 22. novembra. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

34. nedelja med letom 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 

Nedelja žena in mater 

Praznik sv. Cecilije 

22. 11. 2015 – 29. 11. 2015 

 

Drobci iz nagovorov papeža Frančiška: 
 

Horoskopu ne, veri da! 

Rad bi vas vprašal, toda ne odgovorite mi. Vsak naj odgovori pri sebi. 

Kdo bere horoskop? Vsak naj si sam odgovori. Ko te prime, da bi bral 

horoskop, se spomni, da je Jezus ob tebi. Bolje to, to bo bolje zate. 
 

Posvetnost vodi v dvojno življenje 
»Duhovna posvetnost nas oddaljuje od doslednega življenja, naredi nas 

neverodostojne.« Oseba se pretvarja, da je takšna, a živi na nek drug 

način. To je posvetnost. V začetku jo je težko prepoznati, saj je kot 

molj, ki počasi uničuje blago, dokler to ne postane neuporabno. Človek 

pa, ki pusti, da ga vodi posvetnost, izgubi krščansko identiteto. »Molj 

posvetnosti je uničil njegovo krščansko identiteto.« Nekdo pravi, da je 

velik katoličan, vsako nedeljo gre k maši. Potem pa gre v službo in tam 

jemlje in daje podkupnine. »To ni verodostojno življenje, je posvetnost. 

Posvetnost te vodi v dvojno življenje, v navidezno in v resnično. Oddal-

juje te od Boga in uničuje tvojo krščansko identiteto.« 
 

Da bi pogumno ohranjali svojo krščansko identiteto 

Bog je edini, ki nas lahko reši. Naša ponižna molitev pa se mora glasiti: 

»Gospod, grešnik sem, zares, vsi smo. A prosim te za tvojo podporo. 

Podpri me, da se ne bom pretvarjal, da sem kristjan, in da ne bom kot 

pogan, kot posvetnež.«  
 

 

Vabilo: »Če imate danes kaj časa, vzemite Sveto pismo in preberite en 

odlomek in razmislite o njem. Dobro vam bo delo in vas opogumilo, da 

boste zgled vsem. Dalo vam bo moč in podporo, da boste naprej ohran-

jali krščansko identiteto, brez kompromisov, brez dvojnega življenja.« 

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

