
1. Prihodnji četrtek se začne teden molitve za edinost kristjanov. 
Pobudo za obhajanje Tedna molitve za edinost kristjanov je pred 110 leti 
(1908) dal Božji služabnik p. Paul Wattson, anglikanski redovnik iz Ma-
rylanda (ZDA). Kot anglikanec je ustanovil redovno družbo (kongrega-
cijo), ki si je zadala nalogo, da dela za edinost kristjanov. Ker je hotel 
najprej zbližati anglikance in katoličane, je leta 1909 prestopil v Katoliško 
Cerkev in celotna njegova redovna družba. Naslednje leto je bil Wattson 
posvečen v duhovnika. Od leta 2015 teče postopek za beatifikacijo. 
Božja previdnost je hotela, da ima na poti k edinosti osrednje mesto 
molitev. To pomeni, da edinost ne more biti preprosto sad človeškega 
delovanja. Ni uresničljiva prek naših prizadevanj, ne moremo je »izdela-
ti«, niti ne moremo odločati o njeni obliki in času, ko bo uresničena, 
ampak si jo moramo pustiti podariti. Predvsem moramo pri edinosti dati 
prostor delovanju Svetega Duha in mu zaupati. Edinost je predvsem 
Božji dar. Ni ekumenizma, ki ne bi imel korenin v molitvi. Molitev je srce 
celotne ekumenske poti in mora ostati v središču. 

2. Samo danes še lahko naročite verski tisk, saj moram jutri oddati do-
končni seznam naročnikov verskega tiska. Hvala za razumevanje! 

3. Iskrena hvala Tini Sojar Voglar, Evi Juhart in Žanu Pemu za prepis 
matičnih knjig (krstno, poročno in mrliško) za leto 2017. 

4. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve (župnijske in podružnične), 
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Razpored bralcev Božje besede 

2. nedelja med letom 

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 
3. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

21.01.2018 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

OTROCI 

4. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

28.01.2018 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Urška Flis 
 

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 – blaženi služabnik Friderik Irenej Baraga 
Morda bomo Slovenci kmalu na današnji dan obhajali god Ireneja Fri-
derika Barage, velikega misijonarja med ameriškimi Indijanci in našega 
svetniškega kandidata. Ta junaški mož je končal svojo življenjsko pot 
19. januarja 1868 v Marquettu, kjer je bil prvi škof. Luč sveta je 
zagledal 29. junija 1797 v gradu Mala vas pri Trebnjem in bil še isti dan 
krščen v župnijski cerkvi v Dobrniču. Zgodaj je izgubil starše in po nas-
vetu varuha je v letih 18161821 na dunajski univerzi študiral pravo. Na 
Dunaju je srečal redovnika Klemena Hofbauerja (Dvoržaka), svet-

niškega redovnika. V pogovorih z njim je Baraga 
začutil, da ni rojen za graščaka, ampak za apostola. Šel 
je v Ljubljano študirat bogoslovje in bil 21. septembra 
1823 posvečen v duhovnika. Tedaj je pri nas vladal 
mrzli janzenizem, ki je Boga prikazoval kot neizpros-
nega sodnika. Baraga pa je kot kaplan v Šmartinu pri 
Kranju in Metliki ljudem govoril o Bogu, ki je oče in trpi, 
če vidi, da je njegova ljubezen zavrnjena. O tem je tudi 

pisal. Slovenskim vernikom je leta 1830 podaril molitvenik Dušna paša. 
Ljudje so ga ljubili kot dobrega pastirja, mnogi duhovniki pa ga niso 
marali, zato je leta 1831 odšel v misijone v Ameriko. Škofa je prosil, naj 
ga pošlje na sever med Indijance, ki so jih brezvestni belci izkoriščali in 
uničevali. Naučil se je njihovega jezika, jim sestavil slovnico in slovar 
ter napisal molitvenik za indijanski plemeni Čipevcev. Živel je skrajno 
revno. Pred vsakim napornim delom je dolge ure molil. 1. novembra 

2. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

14. 01. 2018 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri pri Sv. Joštu:  za + Marijo, 

Antona in Jožefo Pliberšek  
Ponedeljek 15. 01. 2018 

Pavel iz Teb, puščavnik 
Ob 18.00 za +Jožefa Kotnika (1558)  

Torek 16. 01. 2018 

Honorat, škof 
 

Sreda 17. 01. 2018 

Anton (Zvonko) 
Ob 18.00 za + Antonijo in Matija Pema 
Ob 15.00 pogrebna za + Antona Brdnika 

Četrtek 18. 01. 2018 

Marjeta Ogrska, kneginja 
Ob 18.00 za + Mihaela in Ano Močnik (obl.) in 

sorodnike 
Petek 19. 01. 2018 

b. sl. Friderik Irenej Baraga 
Ob 7.00 za + Marijo Kolar (obl.), Karla in 

Jožeta 
Sobota 20. 01. 2018 

Sebastijan (Boštjan), muč. 

Ob 7.00 za + Albina in Marijo Brumec (obl.), 

Leopolda in Marijo Zadek 

3. nedelja med letom 

Neža (Agnes, Janja) 

Otroška nedelja 

21. 01. 2018 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Marijo (obl.), Antona in 

Maksa Sajka 



1853 je postal škof v Marquettu. Bil je pravi oče Indijancem, prvi škof, 
ki jim je govoril v njihovem jeziku. Do kraja izčrpan je sklenil svoje 
bogato življenje 19. januarja leta 1868. Njegovo življenjsko vodilo je 
bilo njegovo škofovsko geslo: »Le eno je potrebno.« 
 
Iz božičnega voščila madžarskega predsednika Viktorja Orbana 
 

Mi, Evropejci, ali si priznamo ali ne, se tega zavedamo ali ne, živimo 
kulturo, ki je urejena po nauku Jezusa Kristusa. Jezus pravi: ´Ljubi 
svojega bližnjega kakor samega sebe.´… Mnogi pozabljajo drugi del 
stavka. Razen, da ljubimo svojega bližnjega, ljubimo tudi sami sebe. 
Ljubiti samega sebe pomeni, da varujemo in stojimo za tem, kdo smo 
in kar smo. Ljubiti samega sebe pomeni ljubiti svojo domovino, narod, 
družino, kulturo in evropsko civilizacijo. … Iz krščanstva izvira naš po-
nos in moč našega obstanka. Krščanstvo predstavlja kulturo in civiliza-
cijo. V njej živimo. …. Evropskemu človeku krščanstvo daje moralne 
meje v vsakodnevnem življenju, pri vsakodnevnih odločitvah daje me-
rila in smer delovanja. Krščanska kultura nas vodi, ko smo v dvomih. 
Ona nam bo povedala, kaj je dobro in kaj ne, razumevanje o odnosih 
med spoloma, družini, delu in poštenju. …. Ne želimo svetega večera 
preživeti s spuščenimi zavesami, da ne bi za Božič prizadeli čustev 
nekaterih. Ne želimo preimenovanj božičnih sejmov, še manj želimo 
Božič skrivati za betonskimi barikadami. Ne želimo, da naši otroci 
ostanejo brez radostnega pričakovanja sv. Miklavža in angelov. Ne 
želimo, da smo pri sveti maši zaskrbljeni. … Mi Evropejci smo kristjani, 
vse to je naše, to je naše življenje. Za nas je normalno, da verujemo, 
da se je Jezus rodil, bil križan, umrl za nas in da je nato vstal. Naši 
prazniki so razumljivi sami po sebi in od njih pričakujemo, da dajo smi-
sel našemu vsakdanu. …. Nekateri ne želijo, da smo to, kar smo, am-
pak želijo, da postanemo tisto, kar nismo. Želijo, da se pomešamo z 
narodi, ki so prišli iz drugih koncev sveta, in da se potem, da se izog-
nemo konfliktom, spremenimo. 
Ne moremo trditi, da je krščanska kultura najbolj popolna. Ključ za 
razumevanje krščanske kulture se nahaja prav v tem, da se zavedamo 
nepopolnosti, lastne nepopolnosti, s tem smo se naučili živeti, iz tega 
vlečemo navdih in moč za napredek. Ravno zato si Evropejci že sto-
letja prizadevamo, da svet naredimo vedno boljši. Prednost nepopol-
nosti je, da si prizadevamo biti boljši. To možnost nam zdaj odvzemajo 
tisti, ki obljubljajo nek lep pomešan svet, oni za seboj rušijo vse, za kar 
so se naši predniki borili in če je bilo potrebno, so žrtvovali svojo kri. 
Zato je naša dolžnost, da te vrednote pustimo našim potomcem. 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                     

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

 BL. DEVICE MARIJE. 

Našli smo Mesija… Učitelj, 

kje stanuješ? (Jn 1,38.41) 

 2. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

14. 01. 2018 – 21. 01. 2018 

Papež Frančišek: Krščanska molitev je pogumna 
»Vedno, kadar se približamo Gospodu, da bi ga kaj prosili, je treba 
izhajati iz vere in to storiti v veri. 'Imam vero, da me ti moreš ozdraviti. 
Verjamem, da ti to lahko storiš.' In imeti pogum, da ga izzovemo, kakor 
je to storil gobavec, kakor je to storil hromi. Molitev v veri.« 
Ne molimo kakor papagaji in brez interesa za tisto, kar prosimo. Če že, 
prosimo Gospoda, naj pomaga naši majhni veri, tudi pred težavami. V 
evangeliju je mnogo primerov, ko se ljudje v stiski s težavo približajo 
Gospodu. Mrtvoudnega na primer spustijo skozi streho pred Jezusa, 
kajti zaradi množice, ki ga je prišla poslušat, ga niso mogli prinesti pre-
denj. Volja najde rešitev in gre čez težave. 
»Pogum v boju, da bi prispeli do Gospoda. Pogum, da bi imeli vero, na 
začetku. 'Če ti hočeš, me moreš ozdraviti. Če ti hočeš. Jaz verujem.' 
Pogum, da se približamo Gospodu, kadar imamo težave. Velikokrat je 
potrebna potrpežljivost in znati čakati pravi čas. A ne odnehati, vedno 
iti dalje. …« Papež je izpostavil svetnike, ki so bili zelo pogumni v svoji 
veri. Spomnil je na sv. Moniko, Avguštinovo mater, ki je veliko prejoka-
la in molila za spreobrnjenje svojega sina. In uspelo ji je doseči 
uresničitev svoje prošnje. Pogum, da izzovemo Gospoda. Pogum, da 
pokleknemo. Četudi se takoj ne uresniči to, kar prosimo. Molitev je 
namreč »težka igra«. Če molitev ni pogumna, ni krščanska. 
»Krščanska molitev se porodi iz vere v Jezusa in z vero gre vedno čez 
težave,« je dejal sveti oče. Spomnil je na očaka Abrahama, ki mu je 
bilo obljubljeno nasledstvo, da bo torej, star 100 let, imel sina. »Apostol 
Pavel pravi: 'Veroval je in s tem je bil upravičen.' Vera. In zatem se 
poda na pot. Vera in storiti vse, da dosežem milost, za katero prosim. 
Gospod nam je rekel: 'Prosite in vam bo dano.' Sprejmimo tudi to njeg-
ovo besedo in zaupajmo, a vedno v veri. To je pogum, ki ga ima 
krščanska molitev. Če molitev ni pogumna, ni krščanska.« 
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