
3. adventna nedelja 

Otroška nedelja 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

17. 12. 2017 

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

Alberta Firerja 

Ponedeljek 18. 12. 2017 

Vunibald, opat 
Ob 17.00 za +Mirka Smogavca (1485)  

Torek 19. 12. 2017 
Urban V., papež 

 

Sreda 20.12.17 

Dominik, opat 
Ob 17.00 za + Jožefa Kotnika, 8. dan 

Četrtek 21.12.2017 
Peter Kanizij, duhovnik 

Ob 17.00 za + Miro Pučnik (1293) 
Med mašo spovedovanje (p. Milan Holc) 

Petek 22. 12. 2017 

Hunger, škof 
Ob 17.00 za + Leopolda Juga (1495) 

Sobota 23. 12. 2017 

Ivo, škof 
Ob 07.00 za vse + Zorkove 

4. adventna nedelja 

Adam in Eva 

SVETI VEČER 

24. 12. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za +Marijo Pliberšek  
Ob 10.00 uri za + Matildo Frešer (1470) 
Ob 23.30 Božična devetdnevnica 
Ob 24.00 za + Magdaleno Pliberšek obl. 

 

1. Danes je tretja adventna nedelja, nedelja »gaudete«, ki pomeni »veselite 
se.« Kristjan mora kljub temu, da se pokori in odpoveduje marsikaterim 
udobnostim, ostati in živeti veselo življenje. Zato danes ne pozabite 
osrečiti drug drugega. 

2. Pred nami so veliki prazniki. Beseda »praznik« izvira iz besede 
»prazniti«. Gre za dan ali dneve, ko se moramo izprazniti vsega slabega 
in napolniti z dobrim. Vsakdanje življenje prinaša ob velikih dobrih 
stvareh tudi marsikaj slabega: slaba dejanja in opustitev dobrega. Zato 
je nujno potrebno, da se v zakramentu svete spovedi izpraznimo vsega 
slabega in napolnimo z Božjo milostjo. Zato bo v četrtek zvečer ob 17.00 
uri, med mašo, spovedovanje za vse, za otroke 3., 4., 5.. in 6. razreda 
pa bo spovedovanje že v sredo ob 16.00 uri, med tem ko so bili otroci 7., 
8. in 9. razreda pri spovedi že pretekli teden, žal ne vsi. Starši spomnite 
jih na to sveto dolžnost! V četrtek bo spovedoval p. Milan Holc iz Ptujske 
Gore. V nedeljo pa bo spovedoval  pol ure pred deseto mašo škof Anton 
Jamnik, nato pa bo vodil sveto mašo. Skratka, ne pozabite na milostni 
trenutek svete spovedi. 

3. Prihodnja nedelja bo kvatrna nedelja, zato bo nabirka namenjena za 
vzdrževanje naših bogoslovcev. Ob daru, za katerega se vam iskreno 
zahvaljujem v imenu bogoslovcev, ne pozabite na dar molitve. Hvala! 

4. Pred nami je tudi novo civilno leto. Zato vas prosim, da tisti, ki želite 
imeti naročen verski tisk preko župnije, da se čim prej oglasite v 
župnijski pisarni. 

5. Iskrena hvala Maksu Hojniku za strešne zračnike in opeko. Končno so 
nam zamenjali motor na polžu za sekance in tako upamo, da bo sedaj 
centralna peč nemoteno delovala. Ostajajo pa seveda še veliki računi. 
Zato se vam iskreno priporočam za vaš dar. Hvala za razumevanje! 
Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Papež Frančišek: Veliko je področij, kjer smo kot kristjani poklicani 
skupaj delovati za pospeševanje dostojanstva vsakega človeka in za 
podporo tistih, ki so imeli manj sreče. Besede, da »brez ljubezni mir ni 
zares mir« in »brez ljubezni bo svet padel v kaos« papeža opogumljajo. 
»Kot kristjani smo še posebej obvezani v prakso postaviti Gospodovo 
zapoved 'Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po 
tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli 
ljubezen',« je dejal. Poudaril je, da je naša glavna pot »Božjo ljubezen 
konkretno utelesiti v življenju«. To je tudi skupna odgovornost do sveta, 
da namreč pričujemo o upanju, ki je v nas. 
 

»Greh je predvsem žalitev Boga, prelom občestva z njim. Hkrati 
prizadene škodo občestvu s Cerkvijo. Zato spreobrnjenje prinaša 
hkrati Božje odpuščanje in spravo s Cerkvijo, kar liturgično izraža 
in udejanja zakrament spovedi, ki je zakrament sprave.« (KKC 1440) 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 
Prihova:                 petek 7. 12. 2017 Sp. Grušovje:      petek 26. 01. 2018 

Raskovec:          petek, 15. 12. 2017 Preloge:             sobota, 3. 02. 2018 

Dobrova :            petek 22. 12. 2017 Vrhole:                 petek, 9. 02. 2018 

Dobriška vas:      petek 29. 12. 2017 Sevec:                petek, 16. 02. 2018 

Pobrež:                  petek 5. 01. 2018 Prepuž:               petek, 23. 02. 2018 

Novo Tepanje:     petek 12. 01. 2018 Vinarje:                 petek, 2. 03. 2018 

Zg. Grušovje:     petek, 19. 01. 2018 Čiščenje je lahko tudi na kateri drugi dan. 
 

Razpored bralcev Božje besede 

3. adventna nedelja 

Otroška nedelja 

17.12.2017 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

OTROCI 

4. adventna nedelja 

Nedelja žena in mater 

24.12.2017 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Tina Sojar Voglar 
Sveta družina 

Silvester (Silvo), papež 

31.12.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Urška Flis 



 

SVETNIK TEDNA – Adam in Eva 

 
Na dan pred božičnim praznikom se Cerkev spominja Adama in Eve. Ime 
Adam pomeni 'zemljan' ali 'prebivalec Zemlje', ime Eva pa 'tista, ki daje 
življenje' ali 'mati vseh živih'. Ob njuni usodi spoznavamo resnico, da je za 
velik greh (četudi enkraten) treba delati pokoro s trdim delom vse življenje. 
Upodabljajoča umetnost spremlja naše prve starše na vseh postajah njunega 
življenja: od stvarjenja Adama in Eve preko življenja v raju, kjer je vladalo 
mirno sožitje med človekom, živalmi in vso naravo, do skušnjave in greha ter 
izgona iz raja. Prizore iz življenja prvih staršev prikazujejo freske na oboku 
cerkvice Svete Trojice v Hrastovljah, ki so nastale okoli leta 1490. Mojster 
Janez iz Kastva je za nepismene ljudi tiste dobe naslikal prizore iz Prve 
Mojzesove knjige: stvarjenje Adama in Eve, prepoved Boga, naj ne jesta 
sadov od drevesa spoznanja 
dobrega in hudega, prekršitev 
te prepovedi na prišepetavanje 
kače-satana. Grehu je sledila 
kazen: izgon iz raja. Četrti 
prizor na teh freskah kaže 
Adama, ki prekopava zemljo 'v 
potu svojega obraza', kakor je 
rečeno v napovedi Boga po 
prvem grehu, Eva pa doji svoja 
sinova Kajna in Abela in poleg 
materinskih dolžnosti opravlja 
še druga družinska dela. 
Njima, ki sta človeštvu 
nakopala prekletstvo, stojita 
nasproti Odrešenik in Marija 
kot soodrešiteljica. Cerkev v 
Adamovem grehu vidi 'srečno 
krivdo', ki nam je prinesla 
Odrešenika. Odrešeni in od 
Boga z njegovim lastnim 
življenjem hranjeni človek stoji 
višje, kot je stal prvi človek 
pred grehom. V Svetem pismu 
stare in nove zaveze je polno 
mest, ki se nanašajo na prvi 
človeški par. Evangelist Luka 
navaja Kristusov rodovnik do 
Adama, da bi pokazal, da je 
Kristus našega rodu. V pismih apostola Pavla je Adam simbol telesnega 
življenja in krivde, Kristus pa simbol opravičenja in nadnaravnega življenja. 

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

ŽUPNIJSKI LIST  " SONČNE PRIHOVE "                 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

3. adventna nedelja 

17. 12. 2017 – 24. 12. 2017 

Papež Frančišek: Zakaj v nedeljo k maši? 
Nekatere sekularizirane družbe so izgubile krščanski čut za 

nedeljo, osvetljeno z evharistijo, kar je papež označil za greh. V takšnih 
kontekstih je treba ponovno obuditi to zavest, da bi se povrnil pomen 
»praznika, veselja, župnijske skupnosti, solidarnosti, počitka, ki krepi 
dušo in telo.« »Učiteljica vseh teh vrednot je evharistija, nedeljo za 
nedeljo. Zato je drugi vatikanski koncil želel poudariti, da je nedelja prvi 
in glavni praznični dan, ki ga je treba priporočati in vpeljati v pobožnost 
vernikov, da bo postal tudi dan veselja in počitk.« (B 106). 

Brez Kristusa smo obsojeni, da nam gospodarijo dnevna 
utrujenost, zaskrbljenosti in strah pred jutrišnjim dnem. »Nedeljsko 
srečanje z Gospodom pa nam daje moč, da danes živimo z zaupanjem 
in s pogumom ter gremo naprej z upanjem.« 

Kaj torej lahko odgovorimo nekomu, ki nam pravi, da mu niti 
nedeljska maša nič ne pomeni, ker je pomembno dobro živeti in ljubiti 
bližnjega? Kot je odgovoril papež Frančišek, je res, da se kvaliteta 
krščanskega življenja meri v zmožnosti ljubiti, kakor je rekel Jezus: »Po 
tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli 
ljubezen« (Jn 13,35). A kako lahko prakticiramo evangelij, ne da bi 
nedeljo za nedeljo jemali energijo iz neizčrpnega izvira evharistije? 
»Ne gremo k maši zato, da bi nekaj dali Bogu, ampak da bi od njega 
prejeli tisto, kar zares potrebujemo,« je izpostavil.  

»Tebi naša hvala ni potrebna, vendar pa nas po daru svoje 
ljubezni kličeš, da se ti zahvaljujemo. Naše hvalnice ničesar ne dodajo 
tvoji veličini, a nam izprosijo milost, ki nas 
rešuje« (Rimski misal, hvalospev 4). 
Zakaj torej iti k maši v nedeljo? Ni dovolj 
odgovoriti, da je to zapoved Cerkve. Na ta 
način se sicer varuje veljavnost, a samo 
po sebi ni dovolj. Sveti oče je sklenil: »Mi 
kristjani potrebujemo udeležbo pri 
nedeljski maši, ker samo s Kristusovo milostjo, z njegovo živo 
navzočnostjo v nas in med nami, lahko v praksi uresničujemo njegovo 
zapoved in smo tako njegove verodostojne priče.« 

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

