
1. Kot ste lahko opazili, bodo maše v prihodnjem tednu oz. v času blagos-
lova družin in domov samo zjutraj. Hvala za razumevanje! 

2. Danes po 10. maši prosim vse otroke, da pridete k blagoslovu otrok. 
Ob tem boste dobili ovčke in še kaj sladkega. 

3. Danes popoldan ob 17.00 uri ste vabljeni prav vsi na božični koncert in 
sicer k podoživljanju božične skrivnosti preko božičnih pesmi. Prepevali 
bodo vsi štirje domači cerkveni zbori pod vodstvom Davida Preložnika, 
ob njih pa gostje iz Celja »Collegium vocale« pod vodstvom Bernarde 
Preložnik, Jan Hren, klavir in Metoda Kink, orgle. Vabljeni! 

4. Iskrena hvala mladincem za postavitev jaslic, krasilkam in čistilcem za 
lepo urejen bogoslužni prostor, moškim za popravilo in namestitev 
zvezde na zvoniku (Alfonzu Zajku, Darjanu Gorenaku, Tončeku, Marja-
nu in Dejanu Zajku, Otu Mihelagu, Antonu Polegeku), drvarjem pa za 
sekance (Miranu Leskovarju, Jožetu in Albinu Pučniku, Martinu Juhartu, 
Slavku Figeku, Tonetu Polegeku, Francu Flisu in Alojzu Lubeju). Iskren 
boglonaj! Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo 
pomoč in dobroto. 

5. Včeraj sem začel na Prihovi z blagoslovi družin in domov, danes bom 
nadaljeval v Dobriški vasi, jutri pa v Raskovcu, Dobrovi itd. Iskrena hvala 
za gostoljubje, hvala pa tudi spremljevalcu Alojzu Lubeju. 

6. Vljudno vas prosimo, da vse, ki želite biti naročeni na verski tisk, da do 
novega leta to sporočite v župnijsko pisarno. 

7. Turistično društvo Vitica Preloge-Vrhole vabi na ogled jaslic pod 
kozolcem pri gostilni Daníca na Prelogah. Vabljeni!  
 

Papež Frančišek je prejemnik mednarodne nagrade Karla Velikega 
Vatikan (sreda, 23. december 2015, RV) – Tako so sporočili iz mesta 
Aachen, kjer se nagrada podeljuje. V obrazložitvi je pojasnjeno, da je bil 
sveti oče izbran zaradi »spodbujanja in sporočil, polnih upanja na mir in 

miroljubno sobivanje v močni Evropi«. Papež 
prinaša sporočilo »o vrednotah, pomenu člo-
veškosti, zaščiti virov in dialogu med kulturami 
in verstvi«. V zadnjih letih je Evropa izkusila 
svojo šibkost, krizo in njene posledice. Sveti 
oče se temu zoperstavlja z upanjem, še piše v 
izjavi za javnost. Kot je poudaril tudi med svo-
jim govorom v evropskem parlamentu novemb-
ra 2014, je za Evropo nastopil trenutek, da 

preneha biti prestrašena in zaprta sama vase. Nastopil je trenutek, da 
zgradimo Evropo, ki se ne vrti le okoli ekonomije, ampak tudi okoli sak-
ralnosti človeške osebe in neodtujljivih vrednot. Papež je »glas vesti«, 
»izjemna moralna avtoriteta«, ki zahteva, da v središče postavimo člo-
veka, zatrjuje aachenski župan Marcel Philip. 

 

V Betlehemu se je rodilo Obličje Očetovega usmil-
jenja.  
Obličje vedno najbolj razodeva človeka. Jezusovo 
celotno življenje pa razodeva usmiljeno Očetovo 
ljubezen. Z Jezusovim rojstvom se je pričelo ures-
ničevati nekaj človeku nemogočega – Bog je pričel 
gledati s človeškim očesom in človek je v Jezusu 
Kristusu mogel zreti vse tako, kot vidi Oče v svoji 
ljubezni do otrok. (nadškof Marjan Turnšek) 

 
Razpored bralcev Božje Besede 
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 

Presveto Jezusovo ime 

03.01.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

Ned. Jezusovega krsta 

Dekliška nedelja 

10.01.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00  

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Urška Flis 

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 

Ponedeljek 28. 12. 2015 

Nedolžni otroci 
Ob 7.00 za + Albina, Jožefo in Metoda Puč-

nika 

Torek 29. 12. 2015 

Tomaž Becket, škof 
Ob 7.00 za + Franca in Justino, Jožeta in 

Leopolda Pišoteka 

Sreda 30. 12. 2015 

Feliks I., papež 
Ob 7.00 za + Vladimirja (obl.) in rodbino 

Grosek in Flis 

Četrtek 31. 12. 2015 

Silvester, papež 
Ob 7.00 za + Marijo Pliberšek (obl.), Antona 

in Jožefo 

Petek 01. 01. 2016 

Novo leto 

Marija Božja Mati 

Ob 7.00 za + Ivana Sevška (718) 

Ob 10.00 za + Branka Stupana (obl.) in rod-

bino Kos 

Sobota 02. 01. 2016 

Bazilij Veliki in Gregor 

Nacianški 

Ob 7.00 za +  Matija Pema (obl.), Antonijo in 

brata Ivana 

Ob 15.00 za + Antona Deželaka (obl.) 

Nedelja mož in fantov 

Presveto Jezusovo ime 

03. 01. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za vse + iz družine Ozimič 
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Svetnik tedna – Nedolžni otroci 

V zvezi z božičnim praznikom Cerkev že od 5. stoletja obhaja spomin nedolž-
nih betlehemskih otrok, ki jih je dal pomoriti kralj Herod, ker je hotel spraviti s 
poti dete Jezusa, ki so ga modri z Vzhoda označili kot 'novorojenega judov-
skega kralja'. Ti otroci so bili dejansko umorjeni zaradi Kristusa. Čeprav tak-
šne smrti niso sprejeli nase zavestno (za mučeništvo v pravem pomenu je to 
potrebno), jih je Cerkev že zgodaj častila kot prave mučence. Na Zahodu so 
njihov praznik vsaj že sredi 6. stoletja obhajali 28. decembra. O teh malih 
mučencih poroča sveti Matej v drugem poglavju svojega Evangelija. Jezusovo 
rojstvo je privabilo modre z Vzhoda, da so se prišli poklonit novorojenemu 
judovskemu kralju. Njegova zvezda jih je pripeljala najprej v Jeruzalem. Ko je 
judovski kralj Herod slišal o tem novorojenem judovskem kralju, se je silno 
prestrašil. Zbal se je za svoj kraljevski prestol. Sklical je 
velike duhovnike in pismouke ter jih spraševal, kje neki 
bi mogel biti rojen ta judovski kralj, o katerem govorijo 
modri. Pismouki so mu povedali, da je prerok Mihej 
napovedal, da se bo Kristus, vojvoda in pastir, rodil v 
Betlehemu v Judeji. Tedaj je Herod modre poklical k 
sebi in jih natančno spraševal o zvezdi, ki jih je vodila, 
in jim naročil, naj gredo v Betlehem, počastijo novoro-
jenega judovskega kralja, potem pa naj se vrnejo in mu 
poročajo, ker bi ga tudi sam rad šel počastit. V resnici 
pa je v svojem srcu sklenil, da bo otroka umoril. Modri 
so res nadaljevali pot proti Betlehemu, kjer so Jezusa 
počastili in mu izročili svoje darove. Na božji opomin pa 
se niso vrnili k Herodu. Ta jih je nekaj časa čakal, potem pa, ko je sprevidel, 
da jih ne bo, je izpeljal krut načrt: dal je v Betlehemu in okolici pomoriti vse 
dečke, dveletne in mlajše, misleč, da bo med temi tudi tisti novorojeni kralj, o 
katerem so govorili modri z Vzhoda. Ta peklenski načrt mu je spodletel, kajti 
Bog je po svojem angelu Jožefu velel, naj vzame dete in njegovo mater ter se 
umakne v Egipt, dokler kruti Herod ne umrje. Človeško gledano so betlehem-
ski otroci umrli kot nedolžne žrtve, v luči nedoumljivih božjih načrtov pa kot 
pričevalci za Kristusa. V molitvenem bogoslužju jih danes Cerkev slavi: »Za 
Kristusa umrli so, / nedolžni so prišli v nebo. / Zdaj v slavi se radujejo, / med 
angeli prepevajo.« Albin Škrinjar v svojih evangeljskih premišljevanjih razlaga: 
»Jezus ni krut do svojih malih betlehemskih rojakov, ko jim na neki način pov-
zroča smrt: ali ne bodo za vso večnost v nebesih slika in prilika njegovega 
detinstva in posebna krona v nebeški slavi?« S praznikom nedolžnih otrok je 
povezan običaj tepežkanja, zato mu pravijo 'tepežni dan' ali 'pametiva'. Zdaj 
so tepežkarji otroci, prvotno pa niso 'tepli' otroci, temveč doraščajoči fantje in 
tudi odrasli možje in sicer predvsem dekleta in mlade žene. Udarci niso bili 
simbolični, kot pri današnjem tepežkanju, ampak kar krepki. Danes dekleta in 
žene pred tepežkarji bežijo, nekdaj pa je bilo drugače. Udarci s šibo na ta dan 
so prinašali blagoslov in rodnost, zato so jih potrpežljivo in voljno prenašale. 

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

Nedelja žena in mater 

NOVO LETO 
 

27. 12. 2015 – 03. 01. 2016 

Papež Frančišek: Kjer se rodi Bog, se rodi upanje. On prinaša upan-

je. Kjer se rodi Bog, se rodi mir. In kjer se rodi mir, ni več prostora za 
sovraštvo in za vojno. In vendar se prav tam, kjer je prišel na svet 
učlovečeni Božji Sin, nadaljujejo napetosti in nasilje, mir pa ostaja dar, 
ki ga je treba še izmoliti in zgraditi. 

Kjer se rodi Bog, zacveti usmiljenje. To je najdragocenejši dar, 
ki nam ga daje Bog, še posebej v tem jubilejnem letu, ko smo poklica-
ni, naj odkrivamo nežnost, s katero se naš nebeški Oče bliža vsakemu 
od nas. Gospod naj da zlasti zapornikom izkusiti svojo usmiljeno ljube-
zen, ki ozdravlja rane in premaguje zlo. 

Tako se danes skupaj veselimo na dan našega zveličanja. Ko 
zremo jaslice, upiramo pogled v razprostrte Jezusove roke, ki nam 
kažejo usmiljeni Božji objem, medtem ko poslušamo čebljanje Deteta, 
ki nam šepeta: »Zaradi svojih bratov in prijateljev bom rekel: ‘Mir naj bo 
nad teboj!’« (Ps 122,8). 

Zveličar sveta prihaja, da postane deležen naše 
človeške narave, nismo več sami in zapuščeni. 
Devica nam ponuja svojega Sina kot začetek 
novega življenja. Resnična luč prihaja razsvetlit 
naše življenje, pogosto zavito v senco greha. 
Danes znova odkrivamo, kdo smo!.  
Od tega Otroka, ki na svojem obličju nosi vtisn-
jene poteze dobrote, usmiljenja in ljubezni Boga 
Očeta, izvira za vse nas, njegove učence, kakor 

uči apostol Pavel, naloga, da »se odpovemo brezbožnosti« in bogastvu 
sveta, da bi živeli »razumno, pravično in res pobožno« (Tit 2,12). 

Kakor betlehemskim pastirjem naj se tudi nam oči napolnijo z 
začudenjem in občudovanjem, ko v Detetu Jezusu zremo Božjega Si-
na. In pred njim naj iz naših src privre molitev: »Pokaži nam, Gospod, 
svoje usmiljenje in daj nam svoje rešenje!« (Ps 85,8). 
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