
2. adventna nedelja 

Dekliška nedelja 

Loretska Božja Mati 

10. 12. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Magdaleno Pliberšek 

Ponedeljek 11. 12. 2017 

Damaz I., papež 
Ob 07.00 za +Alojza Firerja (obl.) in sina 

Božidarja 
Torek 12. 12. 2017 

Devica Marija iz Guadalupe 
 

Sreda 13.12.17 

Lucija, devica, mučenka 
Ob 18.00 za +Stanka Mlakarja 

Četrtek 14.12.2017 
Janez od Križa, duhovnik 

Ob 18.00 za + Stanislava Bučarja (1365) 

Petek 15. 12. 2017 

Antonija, Krizina in druge 
drinske mučenke 

Ob 7.00 za +Alojzijo in Franca Kokola 

Sobota 16. 12. 2017 

Adelajda (Adela), kraljica 
Ob 07.00 za + Franca (obl.), Alojzijo, 

Zdenka in Maksimilijana Breznika  
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 
 

1. Včeraj so mladinke in mladinci priredili lepo predstavitev v »pesmi in 
besedi« za otroke, ki se jih je zbrala 180, kar 50 več od lanskega leta. 

Imeti toliko otrok v cerkvi je nekaj čudovitega. Iskrena hvala celotni 

mladinski skupini za pripravljeno »miklavževanje«. Še posebej hvala 

solistkama Evi Juhart in Kristini Veber ter Katji Rupnik za priredbe 

pesmi.  
2. Prihodnjo soboto bo 

poromalo na Brezje 
osem udeležencev 
delavnice molitve in 
življenja. Najprej bodo 
imeli mašo, nato pa 
nekaj ur puščave in 
zvečer zaključek. 
Iskreno se priporočamo 
v molitev. 

3. V preteklem tednu smo 
imeli domači praznik, 
»koline«. Iskrena hvala 
družini Alojza Lubeja za prašiča in mesarjem za delo. Obenem iskrena 

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

Današnji odlomek iz 
Markovega evangelija 
je osredotočen na 
Janeza Krstnika. 
Opisuje namreč 
osebnost in poslanstvo 
Kristusovega 
predhodnika (prim. Mr 
1,2-8). Začne z 
zunanjim videzom, ko predstavi Janeza, kot zelo asketskega. Oblečen je 
bil namreč v kameljo dlako. Jedel je kobilice in divji med, ki jih je našel v 
judovski puščavi (prim. Mr 1,6). Jezus sam ga je enkrat prikazal nasproti 
tistim, 'ki se v mehko oblačijo' ter 'živijo v kraljevskih hišah' (Mt 11,8). 
Način življenja Janeza Krstnika naj bi kristjane vabil, da izberejo 
zmernost kot način življenja, še posebno v pripravi na praznovanje 
božiča, ko je namreč Gospod, kot bi rekel apostol Pavel »bogat kot je bil, 
pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu » 
(2Kor 8,9). 

 

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 

2. adventna nedelja 

Dekliška nedelja 

10.12.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Urška Flis 

2. berilo: Samo Pučnik 
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 
 



Zravnajte Gospodovo pot: 

Jaz sem glas vpijočega v puščavi: Zravnajte Gospodovo pot! 

Jaz sem krik mučenega: Zravnajte Gospodovo pot!. 

Jaz sem vzdih v starostnem domu: Zravnajte Gospodovo pot! 

Jaz sem obramba borca za človekove pravice: Zravnajte 

Gospodovo pot! 

Jaz sem prošnja upokojenke: Zravnajte Gospodovo pot! 

Jaz sem mirovni poziv svetega očeta: Zravnajte Gospodovo pot! 

Amen.       Martin Gutl 

 

SVETNIK TEDNA – sv. Lucija 

 
Lucija je živela v Sirakuzah na Siciliji v času 
cesarja Dioklecijana. Legenda pripoveduje, da jo je 
mati vodila na grobove svetih mučencev in ji 
pripovedovala njihove zgodbe. Tako je mlada 
Lucija vzljubila Jezusa, mu zaobljubila devištvo in 
zahrepenela, da bi tudi sama združila z devištvom 
še mučeništvo. Mati pa, čeprav dobra, vendar 
nekoliko željna tudi časnega dobička, bi bila rada 
hčer omožila s plemenitim mladeničem, ki je bil še 
pogan; pričakovala je, da bo Lucija pridobila 
bodočega moža za Kristusa. Tedaj je mati hudo 
zbolela. Na hčerino prigovarjanje sta obe poromali 
na grob svete mučenke Agate in mati je ozdravela. 
Potem se ni več upirala hčerini želji. Ko pa je 
snubec za vse to zvedel in spoznal, da Lucija ne 
bo klonila, jo je užaljen sam gnal pred sodnika. Ker 
kljub grožnjam ni hotela zatajiti svoje vere, jo je 
sodnik ukazal odpeljati v javno hišo, da bi jo onečastil; dal jo je žgati z ognjem, 
polivati z vrelim oljem in s smolo. Ostala je trdna in neuklonljiva. Končno so jo 
obsodili na smrt z obglavljenjem. Pred smrtjo je še utegnila prejeti evharistijo 
in napovedati skorajšnjo smrt cesarja Dioklecijana ter bližnji konec 
preganjanja kristjanov. Prerokba se je uresničila. Po zmagi Konstantina pri 
Milvijskem mostu leta 312 je postalo krščanstvo državna vera in kristjani so jo 
smeli javno izpovedovati. Češčenje sv. Lucije se je že v zgodnji krščanski dobi 
razširilo po vsej Italiji in kmalu zajelo tudi naše kraje. Njej je med drugimi 
posvečena cerkev v Skaručni pri Ljubljani. V izročilu ljudske in cerkvene 
pobožnosti je sv. Lucija zavetnica vida in jo največkrat upodabljajo s pladnjem 
in parom oči na njem. Po legendi si je namreč Lucija iztaknila oči, da bi se 
ognila nadležnemu snubcu in si ohranila devištvo. To ni njen edini svetniški 
simbol. Goduje 13. decembra.  
 
Pripravila: Martin Juhart in žpk. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI LIST  " SONČNE PRIHOVE "                 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

2. adventna nedelja 

»Pripravite Gospodovo pot, zravnajte 

njegove steze!« 

10. 12. 2017 – 17. 12. 2017 

Papež Frančišek: O pozorni in čuječi osebi 

Advent je čas, ki nam je dan, da sprejmemo Gospoda, ki nam prihaja 

naproti in preverimo svojo željo po Bogu ter da gledamo naprej in se 

pripravimo na Kristusovo vrnitev. K nam se bo vrnil med Božičnim 

praznikom, ko se bomo spominjali njegovega prihoda v zgodovino z 

vso ponižnostjo človeške pogojenosti. Prihaja pa tudi v nas vsakič, ko 

smo ga pripravljeni sprejeti. Prišel pa bo ponovno ob koncu časov 

»sodit žive in mrtve«. Zato moramo biti vedno čuječi ter ga v upanju 

pričakovati, da ga bomo srečali. 

Pozorna oseba se v hrupu sveta ne pusti premagati 

raztresenosti ali površinskosti, ampak živi polno 

in zavestno, z zaskrbljenostjo namenjeno 

predvsem drugim. S takšno držo se zaveda solza 

in potreb bližnjega ter lahko doume njegove 

človeške in duhovne sposobnosti in kvalitete. 

Pozorna oseba je obrnjena tudi proti svetu, saj se 

skuša upreti v njem navzoči ravnodušnosti ter 

krutosti. Potrebno je imeti razumevajoči pogled, s 

katerim prepoznamo tako bedo kot revščino 

posameznikov in družbe, kakor tudi bogastvo, skrito v majhnih 

vsakodnevnih stvareh, torej ravno tam, kamor jih je Gospod postavil. 

Čuječa oseba pa je tista, ki sprejme povabilo k čuječnosti in se ne pusti 

prevladati spancu malodušnosti, brezupju, obupu in hkrati zavrne 

privlačnosti tolikšnih nečimernosti, ki jih je svet poln in zaradi katerih 

se žrtvuje tako čas kot osebno in družinsko vedrino.  

Biti pozorni in čuječi sta predpostavki, da ne blodimo »daleč od 

Gospodovih poti«, izgubljeni v svojih grehih in svoji nezvestobi. Sveta 

Marija, zgled pričakovanja Boga in podoba čuječnosti, naj nas vodi k 

srečanju z njenim sinom Jezusom in poživi našo ljubezen do Njega. 
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