
 Prihodnjo soboto 9. 01. 2016 imajo prvoobhajanci svojo redno 1.
srečanje in pripravo na prvo sveto obhajilo. Srečanje bo potekalo 
od 09. do 10. ure. 
 Birmanci bodo nadaljevali svoja redna veroučna srečanja v sredo, 2.
20. Januarja. 

3. Lepo prosim, da otroci prinesete k jaslicam darove, ki ste jih zbrali 
za lačne otroke. 

4. Danes popoldan bom nadaljeval z blagoslovi na Prelogah, jutri 
dopoldan pa na Vrholah, nato v Prepužu in v Vinarju-Kacjek. Iskre-
na hvala za prijazen sprejem in dar za odplačilo dolgov. Iskrena 
hvala tudi spremljevalcem: Bernardi Muc, Petru Pučniku, Tonetu 
Leskovarju, Jožetu Pučniku, Janku Juhartu, Petru Korošcu in  
Antonu Polegeku. 

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

6. Sodelavci Exodus TV in župnik Zoran Kodela vljudno prosijo za 
finančno pomoč pri posodabljanju TV opreme. Priporočajo se za 
botrstvo. Obrtniki lahko dobite zelo poceni TV reklamo, ki je vidna 
po celi Sloveniji. V zvonici si vzemite položnice in po svojih močeh 
podprete verski program na TV Exodus. 

7. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo dobroto. 

STATISTIKA ZA LET0 2015 
 KRSTI:  

2013: 19 (3 M in 16 Ž) 2014: 15 (7 M in 8 Ž) 2015: 10 (4 M in 6 Ž) 

Kaja Drnovšek, Neža Gumzej, Neža Flis, Gal Gosnik, Žan Furman, Ela Hai-
dar, Lana Zemljak, Valentin Podgrajšek, Evita Komes, Enej Flis. 

 POROKE: 0; ZAKONCI JUBILANTI: 7. 
2013: 7 porok 2014: 2 poroki 2015: 0 
 

 NOVA MAŠA: Andrej Lažeta 
 

 POGREBI:  
2013: 14 2014: 16 2015: 13: 8 M, 5 Ž 
Marija Brumec, Matija Obrovnik, Matilda Mlakar, Mitar Dakić, Stanislav Mlakar, 
Franc Oblonšek, Marija Kotnik, Frančišek Skrbinšek, Marija Košir, Terezija 
Bračič, Martin Menhard, Ivan Rorič, Jožef Skerbiš. 
 

 VERSKI TISK:  

Ognjišče – 30 Družina 13 Mavrica 3 
 

 VEROUK: 40 otrok: 
1.r.=8, 2.r.=4, 3.r.=5, 4.r.=8, 5.r.=4, 6.r.=3, 7.r.=2, 8.r.=4, 9.r.=2 
 

 MLADINSKA SKUPINA: okr. 12 mladincev 
 OBISK BOLNIKOV: 5. 
 PEVSKI ZBORI: Mešani pevski zbor, Moški pevski zbor, Mladinski 

pevski zbor in Otroški pevski zbor. 
 

 IZREDNI DELIVCI OBHAJILA: 3 
 MINISTRANTI IN MINISTRANTKE: 12 

 

Svetovni dan miru ima za temo Premagaj brezbrižnost in osvoji mir. 
Papež je zatrdil, da moramo mi obdelovati mir, ki ga Bog Oče želi sejati 
v svetu. Prav tako ga moramo »osvojiti«. To pa pomeni dejanski boj, 
duhovno bojevanje, ki se odvija v našem srcu. Sovražnica miru ni samo 
vojna, ampak tudi brezbrižnost, zaradi katere mislimo samo nase in ki 
ustvarja pregrade, sumničavosti, strahove in zaprtosti. Hvala Bogu, 
imamo mnogo informacij, je dodal Frančišek. A včasih smo tako preplav-
ljeni z novicami, da ne opazimo realnosti, brata in sestro, ki nas potrebu-
jeta. »Začnimo odpirati srce in prebudimo pozornost do bližnjega. To je 
pot za osvojitev miru,« je pozval papež. 

 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

2. nedelja po Božiču 

Nedelja mož in fantov 

03. 01. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za vse + iz družine Ozimič 

Ponedeljek 4. 01. 2016 

Angela Folinjska, red. 
Ob 07.00 za + Marijo (obl.) in vse + Zorkove 

Torek, 05. 01. 2016 

Milena, devica 
Ob 7.00 + Alojza Lipuša (obl.), Angelo in Sla-

vka 

Sreda, 06. 01. 2016 

Gospodovo razglašenje 

Sveti Trije kralji 

Ob 7.00  + Marijo Trunkl (obl.) in moža 

Jožeta 
Ob 17.00 + Leopolda Juharta (obl.) 

Četrtek, 07. 01. 2016 

Valentin (Zdravko), škof 
Ob 7.00 za + Nežiko (obl.) in Janeza Tonko-

viča 

Petek, 08 .01. 2016 

Severin, opat 

Ob 7.00 za + Ivana Roriča (1117) 

Obisk bolnikov  

Sobota 09. 01. 2016 

Pij IX., papež 
Ob 7.00 za + Jožefa Skerbiša (1130) 

Ned. Jezusovega krsta 

Dekliška nedelja 

10. 01. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Borisa Rateja (obl.) 



Vprašanja papežu Frančišku in njegovi odgovori: 
 
Papež rad posluša petje, a sam ne poje 
Mladi pevci so takoj na začetku želeli vedeti, ali je papežu njihovo petje 
všeč in ali tudi sam rad poje. Odgovoril je, da rad posluša petje in da 
upa, da mu bodo Pueri Cantores še kaj zapeli. »Všeč mi je poslušati 
petje, a če bi jaz pel, bi bil podoben oslu, ker ne znam peti,« je 
Frančišek dejal na preprost in iskren način, nato pa povedal dogodek iz 
svojega otroštva. Vsako soboto ob dveh popoldne je njegova mama 
vse otroke posedla ob radiu, da so poslušali opero. Tako je že kot 
otrok rad poslušal petje, a sam ni nikoli znal peti. Njegov ded na pri-
mer, ki je bil mizar, je med svojim delom vedno pel. 
Papež je izpostavil, da »petje vzgaja dušo«, kot primer pa navedel 
mamo, ki svojega otroka uspava s petjem uspavanke. Sveti Avguštin je 
povedal nekaj lepega: »Poj in hodi.« Krščansko življenje je namreč 
hoja, a ne žalostna, ampak vesela hoja. In zato se poje. Zbranim mla-
dim je dejal, naj nikoli ne pozabijo tega stavka: »Poj in hodi.« 
 

Samo Bog je dober 
»Kako to, da si vedno tako dober?« se je 
vprašalo Frančiška. Odgovoril je z evan-
geljskim prizorom, ko se nek mladenič 
približa Jezusu in mu pravi »dobri učitelj«. 
Jezus pa mu odgovori: »Ne, samo Bog je 
dober.« In mi, smo zlobni? Ne, a smo pol 
pol. Imamo tisto rano izvirnega greha, za-
radi katerega nismo vedno dobri. »Vedno si zapomnite: samo Bog je 
dober. In če ti želiš najti dobroto, pojdi h Gospodu, tam je vsa dobrota, 
vsa ljubezen, vse usmiljenje,« jim je povedal in spodbudil, naj Gospoda 
prosijo za milost, da bi bili dobri, kajti samo Bog je dober. 
 

Se razjezim, a ne grizem 
Pri vprašanju, ali se kdaj razjezi, je papež Frančišek priznal: »Ja, 
razjezim se, a ne grizem.« Razjezi se predvsem takrat, ko kdo naredi 
kaj narobe, a potem pomisli, da je tudi sam kdaj koga razjezil in se 
nekoliko pomiri. »Jeza ne škoduje le drugi osebi, ampak tudi tebi, 
zastruplja tebe,« je pripomnil. 
Za novo leto je papež sklenil, da bo več molil: »Zavedel sem se, da 
škofje in duhovniki, in jaz sem škof,  morajo voditi Božje ljudstvo 
najprej z molitvijo – to je njihova prva služba.« Za škofa je prva naloga 
molitev. Druga pa oznanjevanje evangelija. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE" 

   ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

       BL. DEVICE MARIJE. 
 

 

 2. nedelja po Božiču 

Nedelja mož in fantov 

Presveto Jezusovo ime 

03. 01. 2016 - 10. 01. 2016 

Papež Frančišek:  
 Kristusova milost, ki je izpolnila pričakovanje po zveličanju, nas 
spodbuja, da postanemo njegovi sodelavci pri izgradnji bolj pravičnega 
in bratskega sveta, kjer bo lahko vsaka oseba in vsaka stvaritev živela 
v miru v sozvočju izvirnega Božjega stvarstva. 

Na začetku novega leta nam Cerkev ponuja v zrenje Marijino 
Božje Materinstvo kot ikono miru. V njej se je dopolnila starodavna 
obljuba. Verjela je angelovim besedam, spočela je Sina in je postala 
Gospodova Mati. Po njej, po njenem 'da', je prišla polnost časa. Evan-
gelij pravi, da je Devica »vse te besede ohranila in premišljevala v 
svojem srcu« (Lk 2,19). Predstavlja se nam kot posoda polna Jezuso-
vega spomina, kot Sedež Modrosti, iz katere je potrebno zajemati, da 
imamo pravilno razlago njegovega nauka. Danes nam ponuja možnost, 
da razberemo smisel dogodkov, ki se nas, naše družine, naše dežele 
in ves svet osebno tičejo. Kamor ne more prispeti razmislek filozofov, 
niti pogajanja politikov, tja lahko prispe moč vere, ki prinaša milost Kris-
tusovega evangelija, in ki lahko vedno odpre nove poti razumu in 
pogajanjem. 

Blažena si, o Mari-
ja, ker si dala na svet 
Božjega Sina, še bolj pa si 
blažena zato, ker si vero-
vala Vanj. Polna vere si 
najprej spočela Jezusa v 
srcu in nato v maternici, da 
si postala Mati vseh veru-
jočih. Razširi Mati na nas 
na ta dan, tebi posvečen, 
svoj blagoslov in pokaži nam obličje tvojega Sina Jezusa, ki celotnemu 
svetu podarja usmiljenje in mir. Amen. 


