
1. Danes sklepamo teden Karitas. Zato gre današnja nabirka za Karitas. 
Iskren boglonaj za vaš dar. 

Prostovoljka Karitas pripoveduje: 
Na Karitas pride mlada mamica, pove, da je brezposelna, part-
ner jo je zapustil, iz stanovanja jo mečejo, ker ni plačala. Prosi 
pa hrano za dojenčka. Prostovoljka ji ponudi testenine, moko, 
olje in nekaj higienskih pripomočkov. Za dojenčka pa nima nič. 
Gospa se opraviči, da je nadlegovala, se obrne in gre. 
Kaj bi vi naredili? 

2. Danes ste po 10. maši povabljeni, da se ustavite pri garaži, kjer so nam 
otroci OŠ Prihova in otroci vrtca pripravili adventni bazar. Pomislite 
samo, s kakšno ljubeznijo in veseljem so pripravili najrazličnejše izdelke. 

Ne bodimo ravnodušni in si kupimo kaj lepega za domov.  
3. V soboto, 5. 12., bomo začeli s pripravami na prvo sveto obhajilo. 

Srečanje za veroučence tretjega razreda bo potekalo od 09. do 10. ure. 
4. Naši mladinci in mladinke so vam z velikim veselje pripravili adventne 

venčke. Tudi letos so na adventnem vencu tri vijolične sveče, kar 
pomeni, da je adventni čas spokorni čas, in ena sveča roza barve, saj 
pomeni nedeljo veselja, ki je tretja adventna nedelja. V zvonici vas že 
čakajo mladinci in vas vabijo, da si kupite njihove adventne venčke, ki so 
najbolj liturgično izpovedni, saj so venci, to je okrogli, ki razodevajo 

brezmejnost Božje ljubezni, so pravilnih barv, in so narejeni iz zelenja, ki 
govori o živi veri v Njega, na katerega praznik rojstva se pripravljamo. 
Ob tem pa štiri sveče ne pomenijo samo štiri adventne nedelje, ampak 
tudi štiri mejnike Božjega delovanja: stvarjenje, učlovečenje, odrešen-
je in dovršenje! 

5. V veroučni učilnici si vzemite »karte« za miklavževanje (10 €), ki bo v 

soboto 5. 12. ob 17.00 uri. 'Vstopnice' za miklavževanje lahko dobite 
samo še danes, saj se zadnji trenutek ne moremo dogovarjati s sv. 

Miklavžem, ki sporoča otrokom, da si želi le pridnih, tistih, ki radi hodijo 
k maši, molijo, se radi učijo, ubogajo starše in jim pomagajo pri delu. 

6. Včeraj je skupina skrbnih mož in fantov pripravila drva za kuhinjo. Iskren 
boglonaj za vašo pomoč in dobroto. 

7. Včeraj so se duhovnih vaj na Brinjevi Gori udeležili le štirje ministranti in 
ministrantke. Upajmo, da se bodo v prihodnje ojunačili še ostali. 

8. Danes so (pri 10. maši) s petjem in razlagami dejavno sodelovali otroci 
in mladinci. Iskrena hvala za vaše pričevanje vere, vključenost v župnij-
sko občestvo in sodelovanje.  

9. LETO NEPRITOŽEVANJA 2015/2016:  
PRIŽGI LUČ, NAMESTO, DA SE PRITOŽUJEŠ NAD TEMO! 

Ljudje se radi pritožujemo in vedno, ko se pritožujemo, se pritožuje-
mo nad samim seboj, saj se pritožujemo nad nečim, kar ne moremo 
spremeniti in nad nečim, kar lahko spremenimo. Kadar ne moremo 
spremeniti, to kaže na našo nezmožnost prilagajanju. Kadar lahko 
spremenimo, se pritožujemo, ker nočemo narediti spremembe. V tem 
adventnem času naj bo zato več sprememb, več prilagajanja in manj 
pritoževanja. 
Otroci boste pri verouku dobili posebno kocko, na kateri bo pisalo, na 
kaj morate biti še posebej pozorni in se ne pritoževati.   
 
Dragi papež Frančišek, rad bi malical s teboj. Tako je napisal v pismu 

nek otrok papežu 

Frančišku in tako se 

glasi naslov knjige, ki 

bo izšla marca 2016. 

Gre za zbirko pisem, 

ki jih je napisal oseb-

no papež Frančišek, in 

sicer kot odgovor na 

31 ročno napisanih 

pisem in risb, ki so mu 

jih poslali otroci z vsega sveta, stari med 6 in 13 let.  

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 

Ponedeljek 30. 11. 2015 

Andrej, apostol 
Ob 07.00 za žive in + farane (namesto 6.12.) 

Torek 01. 12. 2015 

Natalija 
 

Sreda 02. 12. 2015 

Blanka 
Ob 17.00 za +Alojza Kočnika (obl.) 

Ob 18.00 za +Werni-ja Fiehter-ja  

Četrtek 03. 12. 2015 

Frančišek Ksaver 
Ob 17.00 za +Angelo Mihelag (obl.)  

Petek 04. 12. 2015 

Barbara, mučenka 
Ob 7.00 za +Marijo Tomažič (iz Vrhol)  

Sobota 05. 12. 2015 

Saba, opat in mučenec 

Ob 7.00 za + Ludvika Zorka (obl.) in sorod-

nike 

2. adventna nedelja 

Nikolaj (Miklavž), škof 

Nedelja mož in fantov 

06. 12. 2015 

Ob 7.00 uri za + Nežo Borko (obl.) in Kata-

rino Kerner 
Ob 10.00 uri za + po namenu druž.. Motaln 



 
Razpored bralcev Božje Besede 

1. Adventna nedelja 

29.11.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Jože Pliberšek 

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 

3. Adventna nedelja 

Dekliška nedelja 

13.12.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Renata Pučnik 

2. berilo: Karmen Pučnik 

 
Svetnik tedna – sveti Andrej, apostol 
V Katoliški Cerkvi 30. novembra praznujemo god sv. Andreja, apostola 
in mučenca. Apostol Andrej je bil prvi od dvanajstih Jezusovih aposto-
lov, doma iz Betsajde ob Genezareškem jezeru, po poklicu ribič. Rojen 
je bil ok. leta 6 pr. Kr., umrl pa je 30. novembra ok. leta 60 po Kr. v 
Patrasu v Grčiji. Bil je starejši brat apostola Petra in prvi od učencev, ki 
jih je Jezus osebno poklical. Evangeliji Andreja v času Jezusovega 
javnega delovanja omenjajo ob treh pri-
ložnostih: ko so bili Peter, Andrej in Jakob 
z Jezusom na Oljski gori, ko je Jezus 
pomnožil kruh in ribi in nasitil pet tisoč 
mož ter ko so pogani (Grki) hoteli videti 
Jezusa. Na stara leta je bil škof v grškem 
mestu Patras, kjer je med preganjanjem 
rimskega cesarja Nerona prišel pred 
sodišče. Po običaju je bil obsojen na smrt 
na križu, postavljenem v obliki črke X. 
Njegovo smrt omenja spis z naslo-
vom Trpljenje, ki navaja, da so ga križali v 
grškem mestu Patras. Relikvije apostola 
Andreja so leta 357 iz Patrasa prenesli v 
Carigrad, med četrto križarsko vojno so jih 
prepeljali v Amalfi, od tam pa v Rim. Med tretjim zasedanjem drugega 
vatikanskega cerkvenega zbora je papež Pavel VI. leta 1964 relikvije 
sv. Andreja vrnil Grški pravoslavni Cerkvi. Od takrat jih hranijo v cerkvi 
sv. Andreja v Patrasu. Sv. Andrej je zavetnik Grčije, Sicilije, Spodnje 
Avstrije, Romunije, Rusije, Škotske, Španije in Ukrajine, pa tudi ribičev 
in trgovcev z ribami, mesarjev, rudarjev, vrvarjev in nosačev vode.  

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   
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BL. DEVICE MARIJE. 

 

1. adventna nedelja 

Nedelja Karitas 
 

 

29. 11. 2015 – 06. 12. 2015 

Papež Frančišek: Odpreti vrata Gospodu, ki čaka 
»Prišli smo do praga jubileja, ki je blizu. Pred nami so sveta vra-

ta in tudi velika vrata usmiljenja Boga, ki sprejema naše kesanje in daje 
milost svojega odpuščanja. Vrata so velikodušno odprta, mi pa mora-
mo pogumno prestopiti prag.« Izkoristimo čas, ki prihaja, ter prestopi-
mo prag Božjega usmiljenja, ki se nikoli ne utrudi odpuščati. 
Škofovska sinoda, ki je potekala meseca oktobra, je vse družine in vso 
Cerkev spodbudila, da odprejo vrata Gospodu, ki čaka, da bi vstopil in 
prinesel svoj blagoslov in svoje prijateljstvo.« In če so vrata Božjega 
usmiljenja vedno odprta, morajo biti vedno odprta tudi vrata ljubezni 
naših skupnosti, župnij, ustanov, škofij. Jubilej pomeni velika vrata 
Božjega usmiljenja, a pomeni tudi mala vrata naših odprtih cerkva. 
»Negostoljubna Cerkev, kakor tudi vase zaprta družina, mrtviči evan-
gelij in siromaši svet.« 

Vrata je treba redno odpirati 
Ključen postane simbolični pomen vrat in s tem tudi praga, korakov, 
meje. Kot je pojasnjeval pa-
pež, vrata morajo varovati, a 
ne zavračati. Vrat se ne sme 
na silo odpreti. Prositi je treba 
za dovoljenje, kajti gostol-
jubnost zasije v svobodi spre-
jemanja in se zatemni v nasil-
nosti vdora. Vrata se odpirajo 
redno, da bi videli, ali je zunaj 
kdo, ki čaka in morda nima 
dovolj poguma ali niti ne dovolj moči, da bi potrkal. Vrata povejo veliko 
o domu. In tudi o Cerkvi. »Preudarnost in prijaznost vratarja pogosto 
ponudita podobo človečnosti in sprejema vse hiše že na vhodu. Od teh 
moških in žensk, ki so varuhi krajev srečanja in sprejemanja člo-

veškega mesta, se lahko veliko naučimo,« je dejal papež.. 

http://sl.radiovaticana.va/news/2015/11/15/s_papežem_frančiškom_skozi_minuli_teden_(9_–_14_november_2015)/1186851
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

