
 

1. Danes je dan, ki ga je naredil Gospod, dan, ko se smemo vpraševati: kje 
so zdaj nebesa, tam »zgoraj« ali tu »spodaj«. Odgovora ni težko najti: 
nebesa so tam, kjer je Gospod! Verjamem, da je Gospod tudi v vaših 
srcih. Zato naj bo danes dan veselja, sreče in medsebojnega obdaro-
vanja. Če nas je Bog obdaril s svojim Sinom, moramo tudi mi drug dru-
gega obdarovati, vendar ne zgolj z materialnimi darili, ampak z mnogimi 
drugimi oblikami pozornosti, hvaležnosti in darovanjske ljubezni. Božja 
ljubezen se je učlovečila; tudi vaša ljubezen naj najde zunanji izraz. 
Vsem, ki ste tukaj, pa tudi vsem vašim domačim, še posebej bolnim in 
ostarelim, želim blagoslovljene božične praznike.  
 

2. Blagoslov družin in domov bomo začeli na Štefanovo popoldan. 
Blagoslove bom začel na Prihovi in nato po ustaljenem redu. Spremlje-
valce prosim, da se obvestite kdaj bom v kateri vasi. Dar, ki ga boste 
darovali ob priložnosti blagoslova hiš, bo namenjen za obnovo strehe 
nad nekdanjim gospodarskim poslopjem. Že v naprej iskren boglonaj! 

3. Iskrena hvala mladincem za postavitev jaslic: voditeljici Luciji Pučnik, 
Urški in Piji Pučnik, Evi Juhart, Leonu Harihu, Žanu Pemu, Žigi Lunež-
nik, Davidu Mlakarju, Damijanu Tomažiču, Niki in Katji Rupnik, Samu 
Pučniku in Simonu in Klavdiji Korošec; Pavlici in Stanku pa za mah..  

4. Iskrena hvala Samu Pučniku in Milanu Pučniku, za smreke, ki jih vsako 
leto z veseljem podarja Jože Novak. Prav tako se mladinci zahvaljujejo 
gospodinjam za njihovo skrb, da ne ostanejo lačni. Hvala za čiščenje in 
krašenje cerkve. 

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

6. Nadaljuje se zbiranje lesa za obnovo strehe nad nekdanjim gospodar-
skim poslopjem. Iskrena hvala za smreke iz Pobreža (Dušanu Podergaj-
su, Rajku Pučniku, Alojzu Lubeju, Francu Pliberšku, Bojanu Gosniku in 
Marjanu Škorjancu) ter iz Prihove (Alojziji Klajžar). Iskren boglonaj pa 
tudi vsem, ki ste z veliko požrtvovalnostjo spravili les iz našega gozda in 
sicer: Jožetu Pučniku, Alojzu, Andreju in Miranu Lubeju, Vinku Reberna-
ku, Erihu Mihelagu, Dušanu Podergajsu, Tonetu Polegeku in Ivanu (ml.) 
Frešerju. Iskren boglonaj! 

7. Iskrena hvala moškim za namestitev Betlehemske zvezde na zvonik:  
Alfonzu, Matjažu, Marjanu, Antonu in Marku Zajku, Darjanu Gorenaku in 
Erihu Mihelagu. Ker vas je bilo več električarjev na kupu, ste pač imeli v 
soboto še popravni izpit.  Sedaj pa lepo sveti! Iskren boglonaj! 

8. Včeraj smo gostili vse dekanijske duhovnike in nadškofa dr. Marjana 
Turnška. Imeli smo slovesno predbožično kosilo in srečanje. Ker ste 
Prihovčani zelo radodarni, za pogostitev ni težav. Vsekakor iskrena 
hvala za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Dobriška vas: petek, 30. dec. 2016 

Pobrež:    petek, 6. jan. 2017 

Novo Tepanje: petek 13. jan.  2017 

Zg. Grušovje:   petek 20. jan. 2017 

Sp. Grušovje:   petek 27. jan. 2017 

Preloge:            petek 3. febr. 2017 

Vrhole:           petek, 10. febr. 2017 

Sevec:            petek 17. febr. 2017 

Prepuž:          petek, 24. febr. 2017 

Vinarje:          petek, 3. marec 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
BOŽIČ 

Nedelja žena in mater 

25.12.2016 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar  

2. berilo: Urška Flis 

Gospodovo rojstvo 

BOŽIČ 

Nedelja žena in mater 

25. 12. 2016 

Ob 24.00 polnočnica: za + Vido Brumec in 
+ Tajnikarjeve 

Ob 7.00   pastirska: za žive in + farane 
Ob 10.00 dnevna: za + Jožefa Pliberška 
Ob 18.00 uri Božični koncert 

Ponedeljek 26. 12. 2016 

Štefan, diakon, mučenec 

Blagoslov soli in vode 

Ob 07.00 za + Marijo Pliberšek (obl.), Antona 
in Jožefo 

Ob 10.00 za + Albina (obl.), Jožefo in Metoda 
Pučnika 

Torek 27. 12. 2016 

Janez, apostol 

Blagoslov vina 
Ob 7.00 za + Janeza Tonkoviča in rodbino  

Sreda 28. 12. 2016 

Nedolžni otroci 
Ob 7.00 za + Matija (obl.), Antonijo in sina 

Ivana Pema  
Četrtek 29. 12. 2016 

David, kralj 
Ob 7.00 za + Ludvika Zorka (1206) 

Petek 30. 12. 2016 

Feliks I., papež 

Sveta Družina 

Ob 7.00 za + Vladimirja (obl.) in rodbino Flis 
ter Grosek 

Sobota 31. 12. 2016 

Silvester 
Ob 7.00 za + Egidija in mamo Ano Hojnik 

Marija Božja Mati 

Nedelja mož in fantov 

NOVO LETO 

01. 01. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Štefko Gošnjak (obl.) 
Blagoslov in obdarovanje otrok  



Marija Božja Mati 

Nedelja mož in fantov 

01.01.2017 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Samo Pučnik  

2. berilo: Žan Pem 

Jezusov krst 

Dekliška nedelja 

08.01.2017 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik  

2. berilo: Marjana Pučnik 
 

 

BOŽIČNA SKRIVNOST JE ŽIVA! 
V OTROKU JEZUSU SE RAZODENE 

BOG = USMILJENJE, 
BOG = NEŽNOST: 

OČE – VEČNO LJUBEČI 
SIN – VEČNO LJUBLJENI 

SVETI DUH – VEČNA LJUBEZEN OČETA IN SINA 

Odnos nežnosti vsebuje DAR, SPREJETOST IN RAZDE-
LITEV. Ker to doživljamo od Boga, smo se sposobni tudi mi 
spreminjati v NEŽNOST, saj smo ustvarjeni po podobi Božje 
NEŽNOSTI. Zazri se v Dete Jezusa in zaznaj to resničnost; 
in nato se zazri v najbližjega človeka, s katerim živiš, ter v 
največjega bednika na svetu in se zavej, da ju Oče neskončno 
ljubi in zato nosita v sebi neskončno dostojanstvo – in v tebi 
se bo rodila nežnost do njiju – v njima pa se bo rodilo veselje, 
ker se bosta čutila ljubljena. Nežnost postane izraz ljubezni, 
ki se reši sebične skrbi zase; zato pred drugim zadrhtimo v 
neizmernem spoštovanju. 

 
ČLOVEKOLJUBNA NEŽNOST 
UČLOVEČENEGA BOŽJEGA SINA 
NAJ VAS NAPOLNI, PREPOJI IN 
BLAGOSLOVI! NJEGOV MIR PA 
NAJ VAS BLAGODEJNO SPREMLJA V LETU 2017 

Nadškof dr. Marjan Turnšek 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

 BL. DEVICE MARIJE. 

 

 GOSPODOVO ROJSTVO 

BOŽIČ 

Nedelja žena in mater 

 

25. 12. 2016 – 01. 01. 2017 

Božična skrivnost nam želi odpreti nove poglede in razumeti naše živ-
ljenje v pristni podobi. Bog sam je spregovoril tako, da je izstopil iz se-
be in se nam podaril. Pokazal je, kako naj bi mi razumeli svoje življen-
je: kot sad ljubezni in odprtost za sočloveka. 
Božično sporočilo je sporočilo 
srca. Iz Novorojenega Deteta žari 
ljubezen in bližina Boga človeku. 
Kdor to začuti, kdor vstopi v 
službo tega oznanila, osreči sebe 
in to srečo prinaša tudi drugim. 
V mislih imam vse vas, ljudi dobre 
volje. Vsem vam želim, da bi le-
tošnji božič začutili, kot življenje, ki se nam razodeva in rešuje vse ljudi, 
kot pravi sv. Pavel: »da živimo razumno, pravično in delamo dobro.« 
(prim Tit 2,11-14) 
Naj bo Božič navzoč med nami skozi vse novo leto 2017! 

msgr. Alojzij Cvikl DJ 
mariborski nadškof metropolit 

Papež Frančišek: »Skušajmo 
vstopiti v pravi Božič, tisti Jezu-
sov, ki je Bog z nami, da bomo 
prejeli milost tega praznika, ki je 
milost ljubezni, ponižnosti in 
nežnosti. V teh trenutkih se 
spomnite moliti tudi zame. Dob-
ro kosilo in nasvidenje!« 

http://katoliska-cerkev.si/img/news/2016/12-dec/0dc9f9a2d4ae0df6cae163607e8862888f88e900.png
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

