4. adventna nedelja
Adam in Eva
SVETI VEČER
24. 12. 2017
Ponedeljek 25. 12. 2017
GOSPODOVO ROJSTVO

Torek 26. 12. 2017

Štefan, mučenec
Sreda 27. 12. 2017

Janez, evangelist

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.
Ob 07.00 za žive in + farane
Ob 10.00 za + Jožefa Pliberška (obl.)
Ob 7.00 za +Antonijo Ratej (1407)
Ob 10.00 za + Vido Brumec in + Tajnikarjeve
Ob 7.00 za +Albina (obl.), Jožefo in Metoda
Pučnika

Četrtek 28. 12. 2017
Ob 7.00 za + Janeza Tonkoviča in rodbino
Nedolžni otroci
Petek 29. 12. 2017
Ob 7.00 za + Vladimirja Groseka ter vse + iz
David, kralj
družin Flis in Grosek
Sobota 30. 12. 2017
Ob 7.00 za + Alojzijo Brdnik (1278)
Feliks, papež
Nedelja žena in mater
Ob 7.00 uri za žive in + farane
SVETA DRUŽINA
Ob 10.00 uri za + Štefko Gošnjak (obl.)
31. 12. 2017
1. Danes je kvatrna nedelja, zato gre današnja nabirka za vzdrževanje
bogoslovcev. Iskren bolonaj za vaš dar.
2. (ob 10.00 uri) Danes je za našo župnijo posebej milostni dan, saj je z
nami škof dr. Anton Jamnik iz Ljubljane. Vsi se ga z veseljem spominjamo, ko je lansko leto vodil slovesno bogoslužje na praznik Marijinega
Vnebovzetja. Danes pa je pol ure pred mašo spovedoval in sedaj vodil
somaševanje. Dragi g. škof (in sošolec)! Veseli in srečni smo, da si z
nami, da si pred mašo delil zakrament Božjega usmiljenja in da razodevaš držo veselega kristjana, neutrudljivega delavca v Gospodovem
vinogradu in pastirja, ki čuti z čredo. Papež Frančišek naroča škofom, da
»iščejo nove načine oznanjevanja in da gredo naproti vernikom.« Prav to
čutimo danes ob tvoji navzočnosti, da nam prihajaš naproti kot preprost
brat, nas sprejemaš takšne kot smo in nas opogumljaš za veselje evangelija. Hvala za tvoje pričevanje in tvojo navzočnost!
3. 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 in utrjuje prijetno družinsko življenje.
4. Nocoj je 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 devetdnevnico in nekaj adventnih pesmi, zato
vas prosim, da pridete k polnočni maši že ob 23.30. Po maši pa vas bo v
zgornji dvorani čakalo kuhano vino in čaj.
5. Jutri, na praznik Jezusovega rojstva, bomo imeli v tukajšnji cerkvi
popoldan ob 18.00 uri Božični koncert. Prepevali bodo domači pevski
zbori ter gostje. Vabljeni. Po koncertu pa ste vabljeni v dvorano na okrepčilo. Naj bodo božični prazniki v poživitev vere in utrditev družinske in
župnijske povezanosti med seboj in z Bogom.
6. Prihodnjo nedeljo, to je na nedeljo Svete Družine bo pri deseti maši
blagoslov otrok. Vabljeni otroci!
7. Iskrena hvala Pavlici in Stanku za Betlehemsko luč; mladincem za
postavitev jaslic, Samu in Milanu Pučniku ter Marjanu Mlakarju za prevoz smrek, Jožetu Novaku in družini Bobik za smreke, hvala pa tudi za
vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
8. Na Štefanovo, po maši bom začel z blagoslovi družin in domov. Začel
bom na Prihovi in nadaljeval po ustaljenem vrstnem redu. Darovi bodo
namenjeni za poplačilo dolgov za obnovo Župnijskega doma Marijinega
varstva. Hvala že v naprej!
Razpored bralcev Božje besede
4. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
24.12.2017
Sveta družina
Silvester (Silvo), papež
31.12.2017
Jezusov krst
Nedelja mož in fantov
07.01.2018

7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Mira Rubin
7.00
1. berilo: Jože Pliberšek
2. berilo: Kristina Strnad
7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Mira Rubin

10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar
10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Urška Flis
10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Samo Pučnik

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
petek 7. 12. 2017
Raskovec:
petek, 15. 12. 2017
Dobrova :
petek 22. 12. 2017
Dobriška vas:
petek 29. 12. 2017
Pobrež:
petek 5. 01. 2018
Novo Tepanje: petek 12. 01. 2018
Zg. Grušovje: petek, 19. 01. 2018

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek 26. 01. 2018
sobota, 3. 02. 2018
petek, 9. 02. 2018
petek, 16. 02. 2018
petek, 23. 02. 2018
petek, 2. 03. 2018

Čiščenje je lahko tudi na kateri drugi dan.

Papež Frančišek: Božič je praznik vere v Božjega Sina, ki je postal
človek, da bi povrnil človeku sinovsko dostojanstvo, izgubljeno zaradi
greha in nepokorščine. Božič je praznik vere v srcih, ki se spremenijo v
jaslice, da bi sprejela Njega, torej v dušah, ki Bogu dovolijo, da iz debla

revščine napravi poganjek upanja, dejavne ljubezni in vere. Vabim vsakega kristjana, kjer koli že je, naj takoj danes obnovi svoje osebno srečanje
z Jezusom Kristusom, ali se vsaj odloči za srečanje z njim in ga vsak dan
nenehno išče. Ni razloga, da bi kdo mislil, da to vabilo ni namenjeno
njemu, kajti »nihče ni izključen od veselja, ki ga prinaša Gospod (Veselje
evangelija, 3).
BOŽIČ 2017
Nebo zapelo slavo je nocoj,
združilo vse je zemeljske glasove
v en sam, mogočen hvalospev:

v sveta daljine širi se odmev,
hvaležnost je prevzela vse rodove,
da jih je obiskal in rešil Bog!
Zdenka Serajnik

Blagoslovljene božične
praznike! Naj vas Novorojeni obsije s svojo
milostjo, vas razveseli in
opogumi za pogovor in
srečanje z Njim!
žpk. Slavko Krajnc

Namestitev božične
zvezde na zvonik

Letos je
že srebrni
jubilej
(petindvajsetič), odkar ste
prvič postavili zvezdo repatico, ki oznanja, da se je v
Davidovem mestu, Betlehemu, rodil Mesija. Iskrena hvala vsem, ki ste teh 25 let postavljali
zvezdo, hvala pa tudi sedanji skupini: Alfonzu, Tonetu, Marjanu in
Matjažu Zajku, Otu Mihelagu in Darjanu Gorenaku. Iskren boglonaj!
Papež Frančišek: Kjer se rodi Bog, se rodi upanje. On prinaša upanje.
Kjer se rodi Bog, se rodi mir. In kjer se rodi mir, ni več prostora za sovraštvo in za vojno. Samo On, samo on nas lahko reši. Samo Božje
usmiljenje lahko osvobodi človeštvo tako mnogoličnega zla, včasih prav
pošastnega zla, ki ga med ljudmi poraja sebičnost.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
Glej, Devica bo spočela…
4. adventna nedelja
BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO
24. 12. 2017 – 31. 12. 2017
»Ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina« (Gal 4,4).
Polnost časa je nastopila takrat, ko je človeštvo spoznalo, da
samo ne more iz teme in zla, da samo ne more stopiti na pot odrešenja. Sredi kruha in iger so doživeli strahotno izpraznjenost časa in
zahrepeneli po Odrešeniku, kar je prerok Izaija izrazil z besedami: »O
da bi predrl nebo in stopil dol.« Noč je postala dovolj temna in želja po
luči dovolj močna, da je človek mogel sprejeti Božji odgovor.
Bog je na nepredstavljiv način uslišal prošnjo človeštva. Poslal
je svojega Sina, ki se je rodil kot človeški otrok. K sodelovanju je povabil ženo, Marijo, ki je predano sprejela Božjo ponudbo: »Glej, dekla
sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi.«
Vsi časi zemeljske zgodovine so potrebni
odrešenja. Tudi čas, ki ga živimo danes. V njem
je veliko teme, veliko noči. Ljudje potrebujemo
zagotovilo, da noč ni končna usoda človeštva.
Zato Bog tudi danes pošilja svojega Sina, da bi
nam prinesel veselo sporočilo: »Dete nam je
rojeno, Sin nam je dan.« Pomembno pa je, da ga
sprejmemo. On, ki je postal človek, nam je dokončno razodel človekovo dostojanstvo in nam
podarja mir.
Tega miru želim vsem, ki praznujete božič in
slavite Boga. Tega miru želim vsem, ki božič
praznujete kot družinski praznik, saj se je tudi Božji Sin rodil v družini.
Tega miru želim vsem preizkušenim bratom in sestram, saj potrebujejo
upanje. Tega miru želim vsem Slovencem po svetu, naj jim prinese
košček domačnosti. Tega miru želim tudi vsem, ki v naši državi odločajo, da bodo vse odločitve vodile k miru in sodelovanju. Tega miru
želim tudi bratskim Cerkvam, ki živijo iz iste skrivnosti učlovečenja.
Vsem voščim blagoslovljen božič in božjega varstva v novem letu.
msgr. Stanislav Zore OFM
predsednik Slovenske škofovske konference

