
1. Danes smo dobili Betlehemsko luč. Namen te luči je, da nas še 
tesneje poveže s skrivnostjo Kristusovega rojstva. Z navzočnostjo 
Betlehemske luči postanejo naši domovi košček Betlehema. V 
zvonici lahko dobite sveče z lanterno vred (1,5 eur) in vložne sveče 
(0,60 eur). Naj vas Betlehemska luč povezuje, razsvetljuje in ogreva 
za vse lepo, plemenito in dobro. 

2. V sredo bo sveti večer. Ob 23.00 uri bo po cerkvenih zvočnikih 
oznanjala klasična božična glasba, da je čas, da se zberemo k not-
ranji zbranosti in duhovni pripravi na polnočno mašo. Ob 23.30 bo 
mešani pevski zbor zapel božično devetdnevnico in nekaj advent-
nih pesmi, zato vas prosim, da pridete k polnočni maši že ob 23.30.  

3. V petek je Štefanovo. Pri maši bo blagoslov vode in soli; v soboto 
pa bo Janezovo in bo blagoslov vina. Če imate kaj dobrega v kleti 
(kis ni vino :), le prinesite k blagoslovu.  

4. Blagoslov družin in domov bomo začeli v petek popoldan, na 
Štefanovo. Blagoslove bom začel na Prihovi in nato po ustaljenem 
redu. Spremljevalce prosim, da se obvestite kdaj bom v kateri vasi. 

5. Včeraj je bil Mavrični dan za otroke. Udeležilo se jih je le 7. Iskrena 
hvala Klavdiji Ozimič, Primožu Lažeta in Luciji Pučnik. 

6. Vljudno vas prosimo, da vse, ki želite biti naročeni na verski tisk, 
da čim prej to sporočite v župnijsko pisarno in da poravnate stroš-
ke tiska. 

7. Iskrena hvala »zvezdašem« za postavitev zvezde na zvoniku, 
mladincem za postavitev jaslic, še posebej Daši Pučnik za idejno 
zasnovo, Alojzu, Stanetu in Pavlici Pučnik za Betlehemsko luč in 
mah; Jožetu Novaku in Ivanu Reberniku za smreke, Alfonzu Zajku 
in Davorju Mlakarju za podstavke za smreke, pa tudi za vse darove 
za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč. 

8. Prihodnja nedelja je nedelja Svete družine. Otroci imajo v soboto 
ob 11.00 uri pevske vaje. Po maši ob 10.00 uri bo blagoslov otrok. 

9. V preteklem tednu se je oglasil novomašnik Andrej Lažeta skupaj z 
dvema bogoslovcema, ki bosta odgovorna za pripravo nove maše 
in primicije. Ker ne vemo, kakšno bo takrat vreme, bi želeli obnoviti 
že za novo mašo drugo polovico gospodarskega poslopja, kamor 
se bomo lahko zatekli v primeru slabega vremena in se po maši 
nekoliko poveselili skupaj z novomašnikom. Dar, ki ga boste daro-
vali ob priložnosti blagoslova hiš, bo namenjen za obnovo gospo-
darskega poslopja. Že v naprej iskren boglonaj! 

10. Sedaj pa prosim, da pridete otroci pred smrekico, ki govori o naši 
vsakdanji nalogi, da slehernega pozdravimo. Smo namreč v letu vredno-
te pozdravljanja in lepega govorjenja.  

Božič je in ostaja velika in večna Luč, ki se je naselila med nami, da bi 
lahko stalno dajala plamen našim slabotnim človeškim svetilkam. 
Sprejeti božič pomeni živeti v zavesti, da nismo več sami, ker je Bog z 
nami. Božič naj v naših srcih poživi prepričanje v Božjo ljubezen. 
Ohranimo to prepričanje v srcu vseh 366 dni novega leta. Predvsem 
pa se v svetlobi božičnih praznikov prepoznajmo kot bratje in sestre, 
kot družina Božjih otrok, ki bo sposobna graditi pravičnost v ljubezni. 
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1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 
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1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Polona Mlakar 
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1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Jože Pliberšek 
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2. ned. po božiču 

Ned. mož in fantov 

04.01.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Urška Flis 

2. berilo: Samo Pučnik 

4. adventna nedelja 

Otroška nedelja 

Peter Kanizij, duh. 

21. 12. 2014 

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

Ponedeljek, 22. 12. 2014 

Frančiška K. Cabrini 
Ob 7.00 za + Marijo Tomažič (641) 

Torek, 23. 12. 2014 

Ivo, škof 
Ob 17.00  + Ano Kuk (obl.) 

Sreda, 24. 12. 2014 

Adam in Eva 
Ob 7.00 za + Albina (obl.) in Jožefo ter 

Metoda Pučnika  

Četrtek, 25.12. 2014 

BOŽIČ  

 Gospodovo rojstvo 

Ob 24.00 polnočnica za + Marijo Pliberšek 

(obl.), Jožefo in Antona 

Ob 7.00 za žive in + farane 

Ob 10.00 + Vido Brumec in Tajnikarjeve  

Petek 26.12. 2014 

Štefan, diakon 

Dan samostojnosti 

Ob 7.00 za + Antona Zajka (739) 

Ob 10.00 za + Jožefa Pliberška (obl.) 

Sobota 27. 12. 2014 

Janez, evangelist 
Ob 07.00 za + Veroniko Zabukovšek 

SVETA DRUŽINA 

Nedolžni otroci 

Nedelja žena in mater 

28. 12. 2014 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Franca in Jožefo Gumzej 

ter stare starše 

Blagoslov otrok 



SVETNIK TEDNA – sveta Adam in Eva 

Na dan pred božičnim praznikom se Cerkev spominja svetopisemskih 
prvih staršev človeškega rodu – Adama in Eve. Ime Adam pomeni 
'zemljan' ali 'prebivalec Zemlje', ime Eva pa 'tista, ki daje življenje' ali 
'mati vseh živih'. Ob njuni usodi spoznavamo resnico, da je za velik 
greh (četudi enkraten) treba delati pokoro s trdim delom vse življenje. 
Upodabljajoča umetnost spremlja naše prve starše na vseh postajah 
njunega življenja: od stvarjenja Adama in Eve preko življenja v raju, 
kjer je vladalo mirno sožitje med človekom, živalmi in vso naravo, do 
skušnjave in greha ter izgona iz raja. 
Prizore iz življenja prvih staršev pri-
kazujejo tudi freske na oboku sred-
nje ladje cerkvice Svete Trojice v 
Hrastovljah, ki so nastale okoli leta 
1490. Mojster Janez iz Kastva je za 
nepismene ljudi tiste dobe naslikal 
prizore iz Prve Mojzesove knjige: 
stvarjenje Adama in Eve, prepoved 
Boga, naj ne jesta sadov od drevesa spoznanja dobrega in hudega, 
prekršitev te prepovedi na prišepetavanje kače-satana. Grehu je sledila 
kazen: izgon iz raja. Četrti prizor na teh freskah kaže Adama, ki preko-
pava zemljo 'v potu svojega obraza', kakor je rečeno v napovedi Boga 
po prvem grehu, Eva pa doji svoja sinova Kajna in Abela in poleg 
materinskih dolžnosti opravlja še druga družinska dela. Današnji dan je 
simboličnega pomena: srečujeta se stari Adam in novi Adam – Kristus, 
prva Eva in druga Eva – Marija. Njima, ki sta človeštvu nakopala pre-
kletstvo, stojita nasproti Odrešenik in Marija kot soodrešiteljica. Cerkev 
v Adamovem grehu vidi 'srečno krivdo', ki nam je prinesla Odrešenika. 
Odrešeni in od Boga z njegovim lastnim življenjem hranjeni človek stoji 
višje, kot je stal prvi človek pred grehom. V Svetem pismu stare in 
nove zaveze je polno mest, ki se nanašajo na prvi človeški par. Evan-
gelist Luka navaja Kristusov rodovnik do Adama, da bi pokazal, da je 
Kristus našega rodu. V pismih apostola Pavla je Adam simbol telesne-
ga življenja in krivde, Kristus pa simbol opravičenja in nadnaravnega 
življenja. Osebno ime Adam je na Slovenskem razmeroma redko, iz 
tega imena je izpeljanih več priimkov, na primer Adamič, Adamovič, 
Adamčič. Tudi ime Eva pri nas ni posebno pogosto; zelo redki sta raz-
ličici Evica in Evelina. Eva je simbol za žensko sploh. Izraz Evine hčere 
pomeni ženske, Evini sinovi pa so ljudje. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE" 

   ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

       BL. DEVICE MARIJE. 
 

 

 4. adventna nedelja  

BOŽIČ  

Gospodovo rojstvo 

21. 12. 2014 - 28. 12. 2014 

Papež Frančišek: »Zelo je potrebno pričevati o vrednosti zas-
tonjskosti: reveži ne smejo postati priložnost za zaslužek!« 
Posebno znamenje miru in upanja pomeni prostovoljstvo v 
begunskih taboriščih: »Koliko ljudi po svetu beži pred grozotami 
vojne! Koliko oseb je preganjanih zaradi vere, prisiljenih zapustiti 
svoje domove, kraje čaščenja, svojo zemljo, vse, kar imajo radi! 
Koliko zlomljenih življenj! Koliko trpljenja in koliko uničenja! Pred 
vsem tem se Kristusov učenec ne umakne, ne obrne obraza v 
drugo stran, ampak želi poskrbeti za to razbolelo človeštvo, z 
bližino in evangeljskim sprejemanjem.« 

»Jaslice in božično drevo sta vedno sugestivni božični znamenji, 
ki sta ljubi našim krščanskim dru-
žinam: spominjata na skrivnost 
utelešenja, na edinorojenega 
Božjega Sina, ki je postal človek, 
da bi nas zveličal, in na luč, ki jo je 
Jezus s svojim rojstvom prinesel 
na svet. Toda jaslice in drevo se 
dotikata src vseh, tudi tistih, ki ne 
verujejo, saj govorita o bratstvu in 
prijateljstvu; ljudi našega časa kli-
četa k ponovnemu odkritju lepote preprostosti, medsebojne delit-
ve in solidarnosti. Sta povabilo k edinosti, slogi in miru,« je dejal 
papež Frančišek. Jaslice in božično drevo sta »povabilo, da bi v 
našem osebnem in družbenem življenju naredili prostor Bogu, ki 
ne pride z nadutostjo, da bi vsilil svojo moč, temveč nam ponudi 
svojo vsemogočno ljubezen preko krhke podobe Otroka. Jaslice 
in drevo torej prinašata sporočilo luči, upanja in ljubezni.« 


