
1. Danes smo dobili Betlehemsko luč. Namen te luči je, da nas še 
tesneje poveže s skrivnostjo Kristusovega rojstva. Z navzočnostjo 
Betlehemske luči postanejo naši domovi košček Betlehema. V 
zvonici lahko dobite sveče z lanterno vred (1,5 eur) in vložne sveče 
(0,60 eur). Naj vas Betlehemska luč povezuje, razsvetljuje in ogreva 
za vse lepo, plemenito in dobro. 

2. V četrtek bo sveti večer. Ob 22.30 uri bo po cerkvenih zvočnikih 
oznanjala klasična adventna in božična glasba, da je čas, da se 
zberemo k notranji zbranosti in duhovni pripravi na polnočno 
mašo. Ob 23.30 bo mešani pevski zbor zapel božično devetdnevni-
co in nekaj adventnih pesmi, zato vas prosim, da pridete k polnočni 
maši že ob 23.30. Po maši pa vas bo v garaži čakalo kuhano vino.  

3. V soboto je Štefanovo. Pri maši bo blagoslov vode in soli; v nedeljo 
pa Janezovo in s tem blagoslov vina, hkrati pa je to tudi nedelja 
Svete Družine, zato bo po maši blagoslov otrok, pri katerem bodo 
otroci dobili ovčke.  

4. Blagoslov družin in domov bomo začeli v soboto popoldan, na 
Štefanovo. Blagoslove bom začel na Prihovi in nato po ustaljenem 
redu. Spremljevalce prosim, da se obvestite kdaj bom v kateri vasi.  

5. Iskrena hvala mladincem za postavitev jaslic: Luciji Gorenak, Evi 
Juhart, Urški Pučnik, Anji Jug, Daši Pučnik, Žanu Pemu, Tjaši Kušter, 
Luciji Pučnik, Klavdiji Ozimič, Damijanu Tomažiču, Kristijanu Pesjaku in 
Gašperju Vrbeku. Mladinci pa se zahvaljujejo za pomoč in sicer: 
Stanku in Pavlici Pučnik za mah, Samu Pučniku, Petru Tonkoviču, Dami-
janu Tomažiču in Alojzu Pučniku pa za smreke, ki jih vsako leto z 
veseljem podarja Jože Novak. Prav tako se mladinci zahvaljujejo 
tudi gospodinjama za njuno skrb, da ne ostanejo lačni. 

6. Iskrena hvala Urški Flis za lepo pripravljeno spokorno bogoslužje; 
Pavlici in Stanku Pučniku, da ste nam prinesli Betlehemsko luč in 
nabavili sveče, hvala Matjažu Pemu za fosne za stalaže, hvala pa 
tudi za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

7. V novembru in decembru ste posebej darovali za poplačilo dolgov 
910,- eur. Iskren boglonaj: družini Kropf, Tonetu in Ljudmili Juhart, 
Alojzu Pučniku, Mariji Zajko, družini Milana Pučnika, družini Rorič, druži-
ni List, Jožetu Novaku, Mariji Pliberšek, družini Zorko, družini Vivod (Sp. 
Grušovje), Branki Sajko in družini Grosek.  Ker smo dali v restavriran-
je že druga dva vitraja, se priporočam tudi za kakšnega botra, saj je 
obnova zahtevna in temu ustrezno draga. Tudi dar, ki ga boste 
darovali ob priložnosti blagoslova hiš, bo namenjen za poravnavo 
dolgov pri obnovi gospodarskega poslopja, pa tudi, če bo kaj osta-
lo za nove obnove. Že v naprej iskren boglonaj! 

8. Vljudno vas prosimo, da vse, ki želite biti naročeni na verski tisk, 
da čim prej to sporočite v župnijsko pisarno. 

9. Danes je za nas kristjane pomemben dan, ko smo dolžni iti na 
referendum in »dati cesarju kar je cesarjevega in Bogu kar je 
Božjega!« Noben kristjan ni opravičen, da bi smel opustiti to sveto 
dolžnost! 

10. Iskrena hvala nadškofu Marjanu Turnšku za spovedovanje med 
rano mašo in pred 10. Mašo, hvala pa tudi za somaševanje in lom-
ljenje hruha Božje besede in evharistije. Iskren boglonaj! 

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 

Nedelja mož in fantov 

03.01.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

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 10.00 uri za + Franca Skrbinška (1052) 

Ob 15.30: odprtje svetoletnih vrat na 

Ptujski Gori in nadškofova maša 

Ponedeljek 21. 12. 2015 

Peter Kanizij, duhovnik 
Ob 7.00 + Marijo Košir (1090) 

Torek 22. 12. 2015 

Justina, redovnica 
Ob 17.00 + Terezijo Bračič (1106) 

Sreda 23. 12. 2015 

Ivo, škof 
Ob 17.00 za + Magdaleno Pliberšek (obl.) in 

starše 

Četrtek 24. 12. 2015 

Adam in Eva  

SVETI VEČER 

Ob 7.00 za + Janeza Zorka (obl.)in sorodnike  

Ob 24.00 polnočnica za + Štefanijo Gošnjak 

(obl.) 

Petek 25. 12. 2015 

BOŽIČ 

Jezusovo rojstvo 

Ob 7.00 za vse žive in + farane 

Ob 10.00 za + Vido Brumec in + Tajnikarjeve 

Sobota 26. 12. 2015 

Štefan, mučenec 

Dan samostojnosti 

Ob 7.00 za + Jožefa Pliberška (obl.; Petkov) 

Ob 10.00 za + Ivana Roriča (1116)  

Nedelja svete družine 

Nedelja žena in mater 

Janez, evangelist 

27. 12. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + starše Jožefo in Franca 

Gumzeja in stare starše 

Ob 17.00 uri BOŽIČNI KONCERT 



Svetnik tedna – sveti Janez, evangelist 

V zboru Jezusovih apostolov je bil Janez najmlajši. V apostolsko službo je 
bil poklican nekega dne, ko je z bratom Jakobom in očetom Zebedejem, 
ribičem po poklicu, popravljal mreže: tedaj je prišel mimo Jezus in na 
njegov klic sta brata takoj pustila vse ter šla za njim. O tem poroča evan-
gelist Matej. Janez pa na začetku svojega evangelija pripoveduje o svojem 
prvem srečanju z Jezusom. Bil je učenec Janeza Krstnika, ki je nekega 
dne pokazal na mladega moža: »Poglejte božje Jagnje, ki odjemlje greh 
sveta.« Janez in še neki drug Krstnikov učenec sta to slišala, šla za Jezu-
som in ga vprašala, kje stanuje. »Pridita in bosta videla,« jima je rekel. 
Sicer pa je bil Janez med vsemi apostoli najbolj učljiv in je bil Gospodu 
vedno najbližji. Skupaj z bratom Jakobom in Petrom je bil priča Gospo-
dovega poveličanja na gori Tabor in obujenja Jairove hčerke. Ko so Je-
zusa prijeli, je edini od apostolov ostal v Jezusovi bližini v njegovih naj-
težjih urah – tudi pod križem na Kalvariji. Tam mu je umirajoči Gospod 
zaupal najdragocenejše, kar je imel na tem svetu – svojo Mater. Na veli-
konočno jutro, ko je Marija Magdalena apostolom 
sporočila, da je Jezusov grob prazen, je skupaj s 
Petrom odhitel tja. Ko se je vstali Kristus prikazal 
apostolom, ko so lovili ribe, ga je Janez prvi 
prepoznal in je Petru dejal: »Gospod je!« Kmalu je 
šel oznanjat evangelij v Efez in z njim je šla tudi 
Marija. Tam je Janez doživljal razne preskušnje. Bil 
je izgnan na otoček Patmos v Egejskem morju, kjer 
je napisal Razodetje ali Apokalipso – preroško knji-
go nove zaveze in zadnjo knjigo Svetega pisma, ki 
govori o Jezusovem drugem prihodu in o dogodkih, 
ki pripravljajo nanj. Po smrti cesarja Domicijana (leta 
96) se je smel vrniti v Efez, kjer je vodil krščansko 
občino in napisal svoj evangelij, v katerem je poletel 
v višave duha, zato je njegov simbol orel. V Efezu je napisal tudi troje pi-
sem, v katerih poudarja Jezusovo glavno zapoved – ljubezen. Dočakal je 
visoko starost: umrl je okoli leta 100 in je daleč preživel vse apostole. 

Papež Frančišek: Pomembno znamenje jubileja je tudi spoved: »Pris-
topiti k zakramentu, s katerim se spravimo z Bogom, je enakovredno 
neposredni izkušnji njegovega usmiljenja.« Pomeni najti Očeta, ki 
odpusti vse. Bog nas razume tudi v naših omejitvah in protislovjih. S 
svojo ljubeznijo nam govori, da nam je še bliže ravno takrat, ko priz-
namo svoje grehe. Bodri nas, da bi gledali naprej. Še več, kadar priz-
namo svoje grehe in prosimo za odpuščanje, je v nebesih praznik, Je-
zus praznuje. To je njegovo usmiljenje, ne smemo izgubiti poguma. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

4. adventna nedelja 

BOŽIČ 

PRAZNIK JEZUSOVEGA ROJSTVA 

 

20. 12. 2015 – 27. 12. 2015 

Božično voščilo nadškofa Stanislava Zoreta v imenu Slovenske 
škofovske konference 
Evangelij nam sporoča: "Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj 
bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v 
prenočišču zanju ni bilo prostora" (Lk 2,6-7). 
Rojstvo otroka je že od začetka človeške zgodovine radosten dogodek. 
Obljuba nadaljevanja rodu, prihodnosti. Za marsikoga tudi obljuba, da 
bo v otrocih preživel samega sebe, nekakšna obljuba nesmrtnosti. A 
obenem nekaj izrednega, vedno znova udejanjen čudež.  
Marija je morala Jezusa poviti in položiti v jasli, ker v prenočišču zanju 
ni bilo prostora. Naj naš svet postane drugačen. Bog se je rodil v naš 
svet, čeprav ni bil sprejet, ker je vedel, da potrebujemo njegovo ljube-
zen. Zato tudi mi naredimo vse, da bo svet postal odprt za otroke. 
Naredimo vse, da se bodo lahko rojevali v naš svet in da bodo imeli 
možnost rasti in biti ljubljeni ob svojih starših. Kajti takrat, ko v svetu ni 
več prostora za otroke, se začne prostor ožiti tudi za vse druge 
nemočne in pomoči potrebne. Odstranimo jih, da ne motijo naših 
načrtov in želja. Seveda ne govorim o prostoru, govorim o srcu. Kaj se 
dogaja z našimi srci? Zakaj postajajo tako majhna, tako hladna? Naj jih 
ogreje plamen usmiljenja. Kakor je Bog usmiljen z nami, bodimo tudi 
mi usmiljeni drug z drugim, pa bo dovolj prostora za vse, ki potrkajo na 
vrata človeštva in prosijo, da bi se smeli roditi, za vse, ki so slabotni in 
nemočni, in prosijo, da bi smeli živeti. 
Kristjanom vseh veroizpovedi v naši domovini voščim blagoslovljen 
božič. Praznujejo naj ga tudi Slovenci v zamejstvu in po svetu. Na po-
seben način naj božič vstopi v prostore bolnih, onemoglih in osamljenih 
ljudi. Doživeto praznovanje voščim tudi vsem tistim, ki ga praznujejo 
kot praznik družine - naj se veselijo medsebojne bližine in odprtosti. 
Voščim ga vsem, ki bodo na ta dan morali delati - naj bo blagoslovljeno 
vaše služenje drugim. Blagoslovljen božič, dragi dobri ljudje. 

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

