
1. Danes je nedelja Svete Družine. Zato so otroci vabljeni, da po sklepnem 
blagoslovu pridejo pred jaslice, kjer bodo dobili posebni blagoslov ter 
darila. 

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. Iskrena hvala za lep sprejem in dar, ki bo šel za plačilo 
še ne poravnanih računov za obnovo Župnijskega doma Marijinega 
varstva. Še posebej iskrena hvala spremljevalcev: Alojzu Lubeju, Andre-
ju Lubeju, Milanu Pučniku, Bernardi Muc, Petru Pučniku, Antonu Lesko-
varju, Jožefu Pučniku in Janku Juhartu. 

3. Prihodnjo soboto, to je 6. 1. 2018 bomo imeli drugo srečanje za prvoob-
hajance in sicer od 9.00 do 10.00 ure v učilnici. Otroci in starši ne poza-
bite! 

4. Prihodnjo soboto bo v Župnijskem domu Marijinega varstva »novoletno 
dekanijsko srečanje in praznovanje mladih«. Srečanje bomo začeli ob 
19.00 uri v zgornji dvorani. Nagovor za mlade bo imel konjiški kaplan 
Robi Sekavčnik, sledile bodi igre in druženje. Se priporočamo za kakšno 
pecivo.  

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

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

 

KRSTI:                           STATISTIKA ZA LET0 2017 
2015: 10 (4 M in 6 Ž) 2016: 22 (17 M in 5 Ž) 2017: 22 (13 M in 9 Ž) 

Katarina Flis, Klara Pem, Lana Šemen, Hana Kozikar, Anže Flis, Vid Mav-
har, Nina Brence, Lovro Brence, Evan Samec, Metod Pučnik, Lukas Rihtar, 
Aiša Peršuh, Zara Zemljak, Martin Brumec, Matija Brumec, Žan Ribič, Patrik 
Bezget, Jošt Steinacher, Špela Kokljič, Miha Potočnik, Anže Mlakar, Eva 
Brumec. 

 POROKE:  6;  ZAKONCI JUBILANTI: 5. 
2015:  
0 porok 

2016:  
2 poroki 

2017: 6 porok: Ervin Potnik in Janja Jurič; Denis 
Gumzej in Mojca Leskovar; Simon Kozikar in Nataša 
Prosenak; Matic Krumpak in Teja Boček, Boštjan 
Brence in Simona Brdnik;Marko Ribič in Katja Hodnik 

 POGREBI:  
2015: 13: 8 M, 5 Ž 2016: 7 (3 M in 4 Ž) 2017: 14 (4 M in 10 Ž) 
Alojzija Lubej, Alojzija Brdnik, Marija Pučnik, Bronislava Pliberšek, Stanislav Bučar, 
Avguština Ugeršek, Antonija Ratej, Terezija Zorko, Matilda Frešer,  Mirko Smogavc, 
Leopold Jug; Milica Ozimič, Marija Pliberšek, Jožef Kotnik.    RiP 
 

 VERSKI TISK:  

Ognjišče: 2016->23;  
2017-> 25 

Družina: 2016 -> 9; 
2017 -> 8 

Mavrica: 2016 -> 5 
2017 -> 6 

 

 VEROUK: 2016 ->51 otrok; 2017 -> 54 otrok; MLADINSKA SKUPI-
NA: 2016 okr. 12 mladincev; 2017 okr. 20 mladincev 

 OBISK BOLNIKOV: od 6 do 8; PEVSKI ZBORI: Mešani pevski zbor, 
Moški pevski zbor, Mladinski pevski zbor, Otroški pevski zbor; Dekliš-
ki pevski zbor - Jubilus. 
 

 IZREDNI DELIVCI OBHAJILA: 3; MINISTRANTI (TKE): 2016->13; 
2017-> 17; ORGANISTI: 2016 -> 3; 2017 -> 3 

Z Gospodom novo leto smo začeli, 

saj je samo Gospod življenja vir, 

samo Gospod nam daje Božji mir 

in srečo bomo le po Njem prejeli. 

V načrtih Božjih bomo dneve šteli, 

zajemali obilje milosti, 

preraščali minljivosti okvir 

in v evharistični se sreči greli.   (ZS) 
 

Razpored bralcev Božje besede 

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 
Jezusov krst 

Nedelja mož in fantov 

07.01.2018 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Žan Pem 

2. berilo: Samo Pučnik 
Jezusov krst 

Dekliška nedelja 

14.01.2018 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Pavlica Pučnik 

Nedelja žena in mater 

SVETA DRUŽINA 

31. 12. 2017 

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

Ponedeljek 01. 01. 2018 

Marija Božja Mati 

NOVO LETO 

Ob 07.00 za + Marijo Pliberšek (1506) 
Ob 10.00 uri za + Leopolda Brumeca (obl.) 

Torek 02. 01. 2018 

Bazilij Veliki, škof 
Ob 7.00 za +Jožefa Kotnika (1557) 

Sreda 03. 01. 2018 

Presveto Jezusovo ime 
Ob 7.00 za +Alojza Lipuša (obl.), Angelo in 

Slavka Lipuša  
Četrtek 04. 01. 2018 

Angela Folinjska, red. 
Ob 7.00 za + Leopolda Juharta (obl.) 

Petek 05. 01. 2018 

Emilijana (Milena), devica 

Ob 7.00 za + Nežiko Tonkovič (obl.) in Rod-
bino Mlakar 

Obisk bolnikov. 

Sobota 06. 01. 2018 

Gospodovo razglašenje 

Ob 7.00 za + Marijo Trunkl (obl.) in moža 

Jožeta 

Ob 10.00 uri za +Leopolda Juga (1496) 

Jezusov krst 

Nedelja mož in fantov 

07. 01. 2018 

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

rodbino Kos  



 

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. 
 

SVETNIK TEDNA – Gospodovo razglašenje, Sveti trije kralji 
 

Praznujemo sveti dan, ki je poveličan s tremi čudeži: danes je modre zvezda 
pripeljala k jaslicam, danes se je na svatbi voda spremenila v vino, danes se 
je Kristus dal Janezu krstiti, da bi nas odrešil.« Tako pravi odpev k hvalospevu 
Moja duša v drugih večernicah molitvenega bogoslužja današnjega praznika 
Gospodovega razglašenja. Grško ime zanj je epifania, pomeni pa razodetje 
Kristusovega mesijanskega veličastva. Modri so Otroka, h kateremu jih je 
pripeljala nenavadna zvezda, priznali za mesijanskega kralja in ga »razglasili« 
med svojimi rojaki. Ob čudežu spremenitve vode v vino na svatbi v Kani Gali-
lejski, poroča evangelist Janez, je Jezus »začel delati znamenja in razodel 
svoje veličastvo«. Pri Jezusovem krstu v reki Jordanu pa ga je nebeški Oče 
sam razglasil za svojega Sina. Vzhodne krščanske Cerkve praznujejo 6. janu-
arja praznik bogojavljenja Gospoda Boga in našega Odrešenika Jezusa Kris-
tusa kot enega največjih praznikov že od najstarejše dobe. Posvečen je Jezu-
sovemu krstu v Jordanu, kjer se je razodelo njegovo božanstvo. Pri nas in po 
vseh deželah sveta, kjer so evangeljsko oznanilo sprejeli iz Rima, pa se 
današnji praznik v ljudskem govoru imenuje praznik Svetih treh kraljev. Modri, 
o katerih piše na začetku drugega poglav-
ja svojega evangelija sveti Matej, so že v 
prvi Cerkvi veljali za »prvence poganske-
ga sveta«: v njih so bili na neki način h 
Kristusu pritegnjeni vsi narodi zemlje. 
Modri so Detetu darovali tri darove zlato 
kot velikemu kralju, kadilo kot pravemu 
Bogu in miro kot umrljivemu človeku zato 
je ljudska domišljija dala vsak dar v roke 
enemu. Zgodaj je določila tudi njih imena, 
ki so se v teku časov spreminjala do 
sedanjih oblik: Gašper, Miha (Melhior), 
Boltežar (Baltazar). Relikvije svetih treh 
kraljev so hranili v stolnici v Kölnu ob 
Renu, kamor se je zgrinjalo veliko romarjev. Tudi pobožni Slovenci s Kranj-
skega, iz Štajerske in Koroške so radi romali v "Kelmorajn".  

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                    

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

 BL. DEVICE MARIJE. 

VSAK PRVOROJENEC NAJ BO  

POSVEČEN GOSPODU (Lk 2,23) 

SVETA DRUŽINA 

NOVO LETO 2018 

31. 12. 2017 – 07. 01. 2018 

Papež Frančišek: Voščilo miru 
Vsem ljudem in vsem narodom mir na zemlji! Mir, ki so ga v božični 
noči angeli oznanjali pastirjem, je močan navdih za vse ljudi in vsa 
ljudstva, zlasti še za tiste, ki jih to pomanjkanje pesti najhuje. Med temi, 
ki se jih spominjam in zanje molim, želim še enkrat opozoriti na več kot 
250 milijonov migrantov po svetu, med katerimi je 22,5 milijona be-
guncev. Ti zadnji so, kakor je trdil moj dragi predhodnik Benedikt XVI., 
»možje in žene, otroci, mladi in stari, ki iščejo kraj, kjer bi živeli v miru«. 
Da bi ga našli, so številni izmed njih pripravljeni tvegati življenje na 
potovanju, ki je povečini dolgo in nevarno, polno naprezanja in trpljen-
ja, spopadov z žičnimi ograjami in zidovi, narejenimi zato, da bi jih 
zadrževali daleč od cilja. 
V duhu usmiljenja objemam vse, ki bežijo 
pred vojnami in lakoto ali so zaradi 
zapostavljanja, preganjanja, revščine in 
uničenega okolja prisiljeni zapustiti svoje 
zemlje. 
Zavedam se, da sočustvovanje s trpečimi 
ni dovolj. Še veliko bo treba narediti, pre-
den se bodo naši bratje in sestre mogli 
vrniti k mirnemu življenju in v varen dom. 
Sprejemanje drugega zahteva resnično zavzetost, verigo pomoči in 
dobrohotno naklonjenost, budno in strpno pozornost, odgovorno 
reševanje novih zapletenih razmer, ki se včasih pritaknejo k številnim 
drugim težkim vprašanjem, da ne omenjam virov preživetja, ki so ved-
no omejeni. S krepostjo modrosti bodo oblasti z zagotavljanjem prak-
tičnih ukrepov znale vse to sprejeti, pospešiti, ščititi in vključiti »v kar 
največji meri in v skladu družbenimi možnostmi«. Naložena jim je jasno 
določena odgovornost do lastnih skupnosti, ki jim morajo zagotoviti 
ustrezne pravice in celovit razvoj, da ne bi bili podobni nespametnemu 
graditelju, ki je slabo preračunal in zato ni mogel dokončati stolpa, ki ga 
je začel zidati. 
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