
1. V petek smo obhajali praznik Svete Družine. In ker ni bilo otrok k maši, 
so otroci sedaj (po deseti maši) vabljeni k blagoslovu in simboličnemu 
obdarovanju. 

2. V preteklem tednu sem obiskal in blagoslovil družine in domove v vasi: 
Prihova, Raskovec, Dobrova, Dobriška vas, Pobrež, Novo Tepanje, Zg. 
in Sp. Grušovje ter del Prelog; danes pa bom nadaljeval na Prelogah, 
jutri pa na Prepužu in Sevcu, nato pa na Vrholah in Vinarju. Povsod sem 
bil lepo sprejet, za kar se vam iskreno zahvaljujem. Iskrena hvala tudi 
spremljevalcem, obenem pa iskren boglonaj za dar, ki je namenjen za 
obnovo strehe.  

3. Ob blagoslovu družin in domov sem opazil, da je veliko naših starejši 
bratov in sester, ki zaradi bolezni ali starosti ne morejo več v cerkev. 
Prav bi bilo, da bi jih vsaj nekajkrat na leto, če že ne vsak mesec, obiskal 
in jim podelil zakramente. Svojci poskrbite za svoje varovance in mi 
sporočite, da jih obiščem. Pokličite me na tel. 051/324-345. Lahko jih 
obiščem tudi v četrtek ali soboto dopoldan. 

4. Iskrena hvala za smreke iz Raskovca (Vladu Pemu, Srečku Klančniku, 
Borisu Flisu in Andreju Lubeju), iz Prelog (Branku Lipoglavu, Francu 
Polegeku, Branku Sajku in Antonu Polegeku) in iz Sp. Grušovja (Antonu 

Polegeku, Ljudmili Polegek, Marjanu-Mariji Lah, Vinku Rebernaku, 
Albertu Firerju, Alojzu Brumecu, Milanu Brglesu, Jožetu Kovšetu, Branku 
Flisu in Veri Brumec). Nekaj so jih že odpeljali, druge pa še bodo. Iskren 
boglonaj! 

5. Prihodnjo soboto bo pri nas »novoletno dekanijsko srečanje in prazno-
vanje mladih«. Srečanje bomo začeli ob 18.00 uri v dvorani. 
Se priporočamo za kakšno pecivo. Mladi ne pozabite!  

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

7. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

KRSTI:                           STATISTIKA ZA LET0 2016 
2014: 15 (7 M in 8 Ž) 2015: 10 (4 M in 6 Ž) 2016: 22 (17M in 5 Ž) 

Ema Pučnik, Jakob Pirš, Arya Ferlinc, Žanin Potočnik, Matias Gorenak, 
Jakob Sojar Voglar, Miran Podgrajšek, Ema Čander, Oskar Jan Albert, Filip 
Juhart, Nik Frešer, Žan Juhart, Jakob Furlan, Tim Lubej, Mia Gumzej, Tim 
Grosek, Tine Kralj. 

 POROKE: 2; ZAKONCI JUBILANTI: 5. 
2014: 2 poroki 2015: 0 2016: 2 poroki 

 POGREBI:  
2014: 16 2015: 13: 8 M, 5 Ž 2016: 7 (3M in 4Ž) 
Justina Obrovnik, Anton Koprivnik, Silva Pliberšek, Milan Robar, Ludvik Zorko, 
Kristina Rupnik, Amalija Rupnik 
 

 VERSKI TISK:  

Ognjišče – 23 Družina 9 Mavrica 5 
 

 VEROUK: 51 otrok; MLADINSKA SKUPINA: okr. 12 mladincev 
 OBISK BOLNIKOV: 8; PEVSKI ZBORI: Mešani pevski zbor, Moški 

pevski zbor, Mladinski pevski zbor in Otroški pevski zbor. 
 

 IZREDNI DELIVCI OBHAJILA: 3; MINISTRANTI (TKE): 13 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Prihova:        petek, 10. marec 2017 
 

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  

Ponedeljek 02. 01. 2017 

Gregor Nacianški, škof 
Ob 7.00 za + Kristino Rupnik (1219) 

Torek 03. 01. 2017 

Presveto Jezusovo ime 
Ob 7.00 za + Franca Skrbinška (1058) 

Sreda 04. 01. 2017 

Angela Folinjska, red. 
Ob 7.00 za + Alojza Lipuša (obl.), Angelo in 

Slavka 

Četrtek 05. 01. 2017 

Janez Nepomuk, škof 
Ob 7.00 za + Marijo (obl.) in Jožeta Trunkla 

Petek 06. 01. 2017 

Gospodovo razglašenje 

Ob 7.00 za + Nežiko Tonkovič (obl.) in rodbi-
no Mlakar 

Obisk bolnikov 
Ob 17.00 za + Leopolda Juharta (obl.) 

Sobota 07. 01. 2017 

Valentin (Zdravko), škof 
Ob 7.00 za + Leopolda Brumeca in sorodnike 
Obisk bolnikov! 

Jezusov krst 

Dekliška nedelja 

08. 01. 2017 

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

rodbino Kos) 
Krst Katarine Flis 



Razpored bralcev Božje Besede 
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 

2. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

15.01.2017 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Martin Juhart  

2. berilo: Tina Sojar Voglar 
 

Svetnik tedna – sveti Gregor Nacianški, škof 
 

GREGOR NACIANŠKI je bil po rojstvu leto 
starejši od Bazilija Velikega (ok. 330). Izšel je 
iz premožne družine in svetniška mati Nona 
ga je krščansko vzgajala. Bistri Gregor je 
ljubil študentsko življenje. Odločilnega pome-
na za njegovo življenje je bilo srečanje z 
Bazilijem iz Cezareje, s katerim ga je vezalo 
enkratno prijateljstvo. Ko se je, natrpan z 
učenostjo, vrnil domov, je zaslovel kot izre-
den govornik. Očeta, ki je bil škof v Naciancu, 
je prosil za krst, potem pa se je popolnoma 
posvetil bogoljubnemu življenju. Odšel je v 
samoto, kjer je trdo delal, molil in premišljeval ter pisal. Ostareli oče ga 
je poklical domov in ga posvetil v duhovnika, da bi mu bil v pomoč pri 
njegovem delu. Gregor je imel pomisleke, toda prijatelj Bazilij mu jih je 
razpršil. Ta je medtem postal škof v Cezareji in je ustanovil novo nad-
škofijo v Sasimi in ta škofijski sedež naj bi zasedel Gregor. On pa se je 
otepal odgovornosti, čeprav se je dal posvetiti za škofa, potem pa se je 
umaknil v samoto. Poslanci carigrajske Cerkve, ki je bila razdvojena 
zaradi bojev med arijanci in pravovernimi kristjani, so ga prosili, naj kot 
učen bogoslovec pride uredit cerkvene razmere in utrdit pravo vero. 
Gregor je prevzel vodstvo carigrajske škofije in za carigrajskega škofa 
ga je potrdil drugi vesoljni cerkveni zbor v Carigradu leta 381. Toda bil 
je preveč miroljubne narave, da bi se branil pred spletkami nasprotni-
kov, zato je prosil, naj ga razrešijo dolžnosti in umaknil se je v Nacianc, 
v tihoto praznega očetovega doma, kjer se je posvetil skrbi za bedne in 
nesrečne. V tem času je napisal svoj pesniški življenjepis, ki nam v 
marsičem odkriva njegovo občutljivo, plaho, od skrbi izmučeno naravo. 
Po pričevanju sv. Hieronima je umrl leta 389 ali 390. 
 

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

Nedelja mož in fantov 

NOVO LETO 2017 

01. 01. 2016 – 08. 01. 2017 

Papež Frančišek: Biti pravi Jezusov učenec danes pomeni, da spre-
jemamo njegovo priporočilo nenasilja. To »je uresničljivo, ker upošte-
va, da je v svetu, kjer je preveč nasilja, preveč krivice, le-to mogoče 
preseči samo z več ljubezni, več dobrote. Ta 'več' prihaja od Boga. Za 
kristjane nenasilje ni taktična drža, temveč vsebina bivanja, ravnanje 
človeka, ki je tako zelo prepričan v Božjo ljubezen in moč, da se ne boji 
napasti zla z orožjem ljubezni in resnice. Ljubezen do sovražnikov je 
jedro ‘krščanske revolucije’.«  
Nenasilje včasih razumemo kot predajo, izmikanje in ravnodušnost, v 
resnici pa ni tako. Ko je mati Terezija leta 1979 prejela Nobelovo 
nagrado za mir, je jasno izpovedala, kako gleda na nenasilje: »V naši 
družini ne potrebujemo bomb, orožja, uničevanja, da bi prinašali mir, 
temveč le to, da smo skupaj, da se imamo radi. [...] In premagali bomo 
vse zlo na svetu.« Kajti moč orožja je varljiva. »Medtem ko trgovci z 
orožjem opravljajo svoj posel, revni delavci za mir pomagajo enemu pa 
drugemu pa spet drugemu človeku in tako darujejo svoje lastno življen-
je.« Zato je tem mirovnim delavcem mati Terezija »simbol, ikona naših 
časov«. V preteklemu septembru sem jo z velikim veseljem razglasil za 
svetnico. Izpostavil sem njeno »sprejemanje človeškega življenja in 
zaščito še ne rojenega, pa tudi že zapuščenega in zavrženega. [...] 
Sklanjala se je nad onemogle, prepuščene umiranju ob cestah, in tako 
priznavala dostojanstvo, ki jim ga je dal Bog. Svoj glas je povzdignila 
pri svetovnih mogočnikih, da bi prepoznali svojo krivdo za zločine – da, 
za zločine! – revščine, ki so jo sami ustvarili.« Njen odgovor, njeno 
poslanstvo je velikodušno, predano posvečanje žrtvam tako, da se 
dotaknejo vsakega ranjenega telesa, ga obvežejo in zdravijo sleherno 
zlomljeno življenje. Če je človekovo srce tisti vir, iz katerega izvira na-
silje, je torej najpomembneje, da stezo nenasilja najprej prehodimo v 
družini. Družina je nepogrešljivi talilni lonec, v katerem se zakonci, 
starši in otroci, bratje in sestre učijo medsebojnega sporazumevanja ter 
nesebične skrbi drug za drugega.  

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

