
1. S praznikom Marijinega brezmadežnega spočetja smo začeli sveto leto 
Božjega usmiljenja. Zastava, ki visi s prižnice naj 
nam bo nenehna pridiga o Božjem usmiljenju ter 
spodbuda k usmiljenju drug do drugega, predvsem 
pa k notranjemu spreobrnjenju, molitvi in dobrim 
delom, ali kakor je dejal papež Frančišek: »Moja 
želja je, da postane jubilej živa izkušnja Očetove 
bližine.«  

2. Danes je med mašo spovedoval p. Janez Žurman iz 
Ptuja. Iskren boglonaj. Prihodnji petek pa bomo imeli 
pred mašo spokorno bogoslužje in nato spoved. 
Najprej bo spoved otrok od 4. do 9. razreda, med 
mašo pa za mladino in starejše. Z nami bo p. Milan 
Holc iz Ptujske Gore. Ker je spoved za vse otroke obvezna, ne bo vero-
uka v tednu pred božičem, to je 22. in 23. decembra. Prav tako pa bo 
tudi prihodnjo nedeljo pred in med mašo ob 7.00 in pred mašo ob 10.00 

uri na razpolago tuji spovednik. Naj bo začetek jubilejnega leta, pa tudi 
božični prazniki, doživetje Božjega usmiljenja v zakramentu svete spo-
vedi. Zato naj prav nihče ne opusti na začetku tega svetega leta svete 

spovedi, ki je posebej učinkovito zdravilo za naše duše! Papež pravi: 'Ne 

boj se svojih grehov, zelo rad te imam; tukaj sem, da ti odpustim.' To je 

Božje usmiljenje. 
3. V petek po spovedovanju in maši pa bo za bralce Božje besede 

predavanje, ki ga bo imel svetopisemski strokovnjak p. Milan Holc. 
Bralci, ne pozabite priti na predavanje!  

4. Kot že veste, so se tudi v Sloveniji nasprotniki Cerkve odločili, da uničijo 
krščansko in svetopisemsko razumevanje družine kot skupnosti moške-
ga in ženske. V ta namen bo tudi referendum, na katerega smo vsi 
obvezni, da se ga udeležimo in da 
sooblikujemo našo prihodnost. 
Evropa se je odločila, da uniči krš-
čanstvo. To je najvišji predstavnik 
muslimanov v Sloveniji komentiral 
tako, da je dejal, da bo čez 20 let v 
Sloveniji večina muslimanov. Ob teh 
dejstvih je prav, da se tem bolj okle-
nemo evangelija in skrbimo za krš-
čanske vrednote, kulturo, dom in rod. Namreč, po predlogu referenduma 
oče ne bo več oče, ampak oseba 1 in mama ne več mama, ampak 
oseba 2, otrok bo vzgojen tako, da si bo sam izbiral ali bo živel moški ali 
kot ženska, se poročil z osebo istega spola ter posvojil otroka itd. vse to 
ni v skladu s krščanskim naukom. Zato vam bodo ministranti ob izhodu 
iz cerkve razdelili brošuro o referendumu in krščanskem pogledu na 
družino, ki smo jo dolžni varovati. 

5. Iskrena hvala Alfonzu Zajku in Otu Listu za železne stalaže in prilagodi-
tev pluga za sneg; družini Pučnik (Kodrač) za podarjeno mizo in klop;  
hkrati pa tudi boglonaj za vse dobrote za kuhinjo in vsakršno vašo 
pomoč in dobroto.  

 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

4. Adventna nedelja 

Otroška nedelja 

20.12.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Urška Flis 

2. berilo: Jože Pliberšek 

Nedelja svete družine 

Nedelja žena in mater 

27.12.2015 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Marijana Pučnik 

3. adventna nedelja 

Dekliška nedelja 

Lucija, dev. in mučenka 

13. 12. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Franca (obl.), Alojzijo in 

Zdenka Breznika  

Ob 16.00 uri v mariborski stolnici odprtje sve-

toletnih vrat in nadškofova maša s sprejemom 

Betlehemske luči miru. 

Ponedeljek 14. 12. 2015 

Janez od Križa, duhovnik 
Ob 7.00 + Vinka (obl.), Jožefo in rodbino Flis 

- Grosek 

Torek 15. 12. 2015 

Antonija, Krizina in dru-

ge drinske mučenke 
 

Sreda 16. 12. 2015 

Adelajda, kraljica 
Začetek božične devetdnevnice 

Ob 17.00 za + Ivana Jamnika (obl.) 

Četrtek 17. 12. 2015 

Lazar iz Betanije 
Ob 17.00 za + Stanislava Mlakarja (obl.) 

Petek 18. 12. 2015 

Vunibald, opat 

Ob 16.15: spokorno bogoslužje 

Ob 16.30: spovedovanje 

Ob 17.00 za + Vido (obl.) in Franca Flisa 

17.35 srečanje bralcev 

Sobota 19. 12. 2015 

Urban V., papež 
Kvatrna sobota 

Ob 7.00 za + Marijo Brumec (Tajnikar, 991) 

4. adventna nedelja 

Otroška nedelja 

20. 12. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Jožefo Firer (obl.) 

Ob 15.30: odprtje svetoletnih vrat na 

Ptujski Gori in nadškofova maša 
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Nadškof Zore: Starši na referendumu zaščitite otroke! 
Glasujte proti! 

Družbene in politične razmere postavljajo Katoliško cerkev v Sloveniji 
pred dolžnost, da se v slovenski družbi javno zavzema za temeljne 
človeške vrednote, kot so družina, človekove pravice in temeljne 
svoboščine, pravičnost in svoboda. Tako kot v številnih drugih državah 
se tudi pri nas soočamo z novimi zahtevami po redefiniciji zakonske 
zveze. Na četrto adventno nedeljo (20. 12. 2015) nas ponovno čaka 
referendum na temo spornega predloga, da se v slovenski zakonodaji 
zakonska zveza opredeli kot skupnost dveh oseb in ne kot skupnost 
moškega in ženske. 
V Komisiji Pravičnost in mir smo prepričani, da moramo katoličani up-
orabiti možnosti, ki nam jih daje življenje v demokratični družbi, in 
zavrniti zakon, ki je proti naravi in proti naši veri. Zato pozivamo 
katoličane in vse, ki se v Sloveniji zavzemajo za vrednoto družine, da 
se udeležijo referenduma in zavrnejo novelo Zakona o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih (ZZZDR). Udeležba na referendumu in zavr-
nitev novele za katoličane pomeni zavrnitev krščanstvu popolno-
ma nasprotne ideologije. To zahteva naša zvestoba Kristusu in 
naša odgovornost za prihodnost Slovenije in Cerkve na Slo-
venskem.              msgr. Stanislav Zore, 

predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK 
 
Srbska pravoslavna Cerkev: Pojdite na referendum in 
glasujte proti. Presodite komu boste dali svojega 
otroka v posvojitev? 

 
V pravoslavnih cerkvah, po besedah paroha Dejana Mandića, svoje 
vernike prav tako pozivajo, naj zavrnejo ZZZDR in izenačitev pravic: 
»Vemo, kako je napisano v Svetem pismu, držimo se Evangelija. 
Moški in ženska imata, kot Adam in Eva, lahko otroka, lahko se 
razmnožujeta, lahko napolnita nebesno in zemeljsko cesarstvo, česar 
dve ženski ali dva moška ne moreta. Otrok je tisti, ki potem trpi posle-
dice. Pozivamo ljudi, naj presodijo, kako bi bilo, če bi njihov otrok izgu-
bil starše in bi dali njihovega otroka posvojiti dvema mamicama ali 
dvema očetoma«. Po njegovih besedah smo vsi enaki pred Jezusom in 
pred Bogom, red pa mora biti. 

(Vir: Delo.si)  

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

3. adventna nedelja 

GAUDETE 

Odprtje svetoletnih vrat 

LETO BOŽJEGA USMILJENJA 
 

13. 12. 2015 – 20.12.2015 

Papež Frančišek: Sveto leto Božjega usmiljenja 

 V letu Božjega usmiljenja je Cerkev poklicana, da ponudi svoj 
lasten prispevek svetu s tem, da naredi kakšen večji korak k posedan-
jenju Božje navzočnosti in Njegove bližine. Jubilej je za vse nas 
ugoden čas, da s premišljevanjem božjega usmiljenja postanemo še 
bolj prepričane in učinkovite priče Njegovega delovanja v svetu. 
Najprej moramo obrniti pogled k Bogu, usmiljenemu Očetu, potem pa 
tudi k bratom, ki potrebujejo tudi naše usmiljenje. Papež Frančišek 
pravi, da »obhajati jubilej Usmiljenja,« pomeni isto »kot v središče 
svojega osebnega življenja in v življenje naših družin in skupnosti 
ponovno postaviti Kristusa, usmiljenega Boga.« In prav sveto leto nam 
je ponujeno, da bi v svojem življen-
ju izkusili blag in prijeten dotik 
Božjega odpuščanja, njegove na-
vzočnosti ob nas in njegove 
bližine, predvsem v trenutkih, ko to 
najbolj potrebujemo. 
 Jubilej pa je tudi ugoden čas za to, 
da se naučimo izbirati to, kar je 
Bogu najbolj všeč. Po besedah 
papeža Frančiška pa je Bogu všeč 
najprej njegovo usmiljenje, ljube-
zen, njegova nežnost, objem in njegovo ljubkovanje! Še posebej v teh 
naših časih, ko je odpuščanje redki gost v našem življenju, je povabilo 
k usmiljenju še bolj nujno. In to vsepovsod: v družbi, v institucijah, pri 
delu, v družini in župniji. 
 

V letu Božjega usmiljenja je papež Frančišek predlagal naslednja dob-
ra dela: obiskovanje bolnikov, ostarelih, pomoč osebam s poseb-
nimi potrebami in obisk otrok v sirotišnicah. 
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