
 

 

1. Iskrena hvala 24 mladincem in mladinkam, še posebej Luciji in Urški 
Pučnik za včerajšnjo pripravo in izvedbo igrice za otroke, obdarovanje 175 
otrok in nato še 8 ostarelih na domu, predvsem pa hvala sv. Miklavžu, ki 
nas je blagovolil tudi letos obiskati in obdariti. Hvala družini Pučnik za 
kombi, da smo lahko obiskali še nekatere starejše na domu.  

2. Prihodnji torek, 11. 12. bo verouk za 1. in 2. razred izjemoma ob 17. uri. 
Hvala za razumevanje! 

3. Prihodnji petek bo šlo 10 mlajših mladincev v tridnevno šolo za 
animatorje. To je za župnijo in njene dejavnosti izvrstna naložba. Si lahko 
predstavljate, da je bilo včeraj vključenih 24 mladincev in mladink v 
izvedbo miklavževanja. To je čudovit dokaz, da je naša mladina nadvse 
dobra in da se dobro počutijo na Prihovi. Bogu in mladim iskrena hvala! 

4. Prihodnjo nedeljo bo pred in med obema mašama priložnost za sveto 
spoved. Z nami bo nadškof dr. Marjan Turnšek. Prazniki brez obhajanja 
zakramenta sv. spovedi in obhajila so kot prazniki brez dobrega kosila. 

5.  Prihodnjo nedeljo bo kvatrna nabirka za bogoslovje. Četudi nimamo 
svojega bogoslovca v ljubljanskem bogoslovju je prav, da materialno 
podpremo to ustanovo, predvsem pa z molitvijo, da bi se tudi iz naše 
srede še kakšen odločil za duhovniški poklic.  

6. V župnijski pisarni lahko dobite Marijanski koledar (3 €). 
7. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in 

vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Liturgični kotiček – oltarni križ 

Vsebina znamenja križa je v tem, da predstavlja Kristusovo daritev na 

Kalvariji, daritev iz ljubezni do človeka, hrepenečega po odrešenju. Njeg-

ove razpete roke na križu ne govorijo o sebičnosti, saj so razprte; hočejo 

objeti ves svet, vsakega človeka posebej in mu spregovoriti na srce. To 

sporočilo nam še na poseben način razodeva oltarni križ. Ob njem smo vsi 

eno, saj nas združuje in povezuje v skupno daritev Očetu. Da bi oltarni 

križ vršil svoje poslanstvo, zaradi katerega je postavljen ob ali na oltar, je 

prav, da razumemo tako njegovo vsebino kot njegovo liturgično vlogo 

med bogoslužjem. 

 

2. adventna nedelja 
Dekliška nedelja 

09.12.2018 

7.00 
1. berilo: Marjana Pučnik 
2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 
1. berilo: Tina Sojar Voglar 
2. berilo: Daša Pučnik 

3. adventna nedelja 
Družinska nedelja 16.12.2018 

7.00: 1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Mira Rubin 

10.00 
OTROCI 

4. adventna nedelja 
Nedelja žena in mater 

23.12.2018 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Martin Juhart 

10.00 
1. berilo: Lucija Pučnik 
2. berilo: Polona Mlakar 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 
Prihova:                     petek 7. 12. 2018 Sp. Grušovje:         petek 25. 01. 2019 

Raskovec:              petek, 14. 12. 2018 Preloge:                 sreda! 01. 02. 2019 

Dobrova :                petek 21. 12. 2018 Vrhole:                   petek, 08. 02. 2019 

Dobriška vas:         petek 28. 12. 2018 Sevec:                    petek, 15. 02. 2019 

Pobrež:                      petek 4. 01. 2019 Prepuž:                   petek, 22. 02. 2019 

Novo Tepanje:        petek 11. 01. 2019 Vinarje:                   petek, 01. 03. 2019 

Zg. Grušovje:         petek, 18. 01. 2019 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

2. adventna nedelja 

Dekliška nedelja 

09. 12. 2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 za +Jožefa Kotnika (1582) 

Ponedeljek 10. 12. 2018 

Loretska Mati božja 
 

Torek 11. 12. 2018 

Damaz I., papež 
 

Sreda 12. 12. 2018 

Devica Marija iz Guadalupe 
Ob 17.00 za +Alojza Rebernaka(obl.) 

Četrtek 13. 12. 2018 

Lucija, devica in mučenka 
Ob 17.00 za +  Alojza (obl.) in sina Božidar-

ja Firerja 
Petek 14. 12. 2018 

Janez od Križa, duhovnik 
Ob 17.00 uri za + Marijo Juhart (Kreps) 

Sobota 15. 12. 2018 

Antonija, Krizina in druge  

drinske mučenke 

Ob 7.00 uri za +Franca (obl.), Alojzijo, 
Zdenka in Maksimiljana Breznika 

3. adventna nedelja 

Družinska nedelja 

16. 12. 2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 za +Jožefo Firer (obl.) in moža 

Alberta 

MIKLAVŽEVANJE 2018 



  SVETNIK TEDNA – Antonija, Krizina in druge drinske mučenke 

 
S. Krizina (Jožefa) Bojanc je bila rojena 14. maja 1885 v vasi Zbure (župnija 
Šmarjeta)  kot drugi od šestih otrok očeta Mihaela in matere Marije. Doma so 
imeli gostilno, dokler ni leta 1891 oče odšel v Ameriko, od koder se ni vrnil. 
Mama Marija je ostala sama s petimi otroki, šesti je bil na poti. Pobožna žena je 
vse svoje otroke je posvetila nebeški Materi v varstvo. Prav po Marijinem zgle-
du sta dve hčeri izrekli “zgodi se” in se odločili za redovniško pot med Hčerami 
božje ljubezni. Te redovnice so namreč iz Sarajeva prihajale v različne kraje 
tedanje države in zbirale darove za vzdrževanje svojih šol in sirotišnic. Pogosto 
so prihajale prav v Slovenijo, kjer so imele dobrotljivega zaščitnika - škofa 
Antona B. Jegliča, ki je z njimi zgledno sodeloval že v Sarajevu kot pomožni 
škof ob nadškofu Stadlerju. Hčere božje ljubezni so prišle tudi v šmarješko žup-
nijo in tu dobile darova posebne vrste - sestri Angelina in Jožefa sta ob srečanju 
z njimi začutili božji klic. Leto dni starejša Jožefa je v Družbo vstopila decembra 

1921, stara 36 let, mlajša Angelina pa tri leta pozneje (doča-
kala je častitljivih 95 let). Jožefa je julija 1922 vstopila v novi-
ciat in prevzela ime Krizina. Večne zaobljube je izrekla 5. 
avgusta 1925, tik pred tem pa je bila premeščena v samostan 
na Pale. V naslednjih letih je služila v mnogih ustanovah dru-
žbe, predvsem na področju Tuzle. Aprila 1939 je bila na last-
no prošnjo spet premeščena na Pale in čez poldrugo leto se 
je zgodilo to, kar je sicer po naravi plaha Krizina po pripove-
dovanju sosester večkrat govorila: “Tako si želim umreti 
mučeniške smrti.” Njena molitev je bila uslišana.  
S. Antonija (Jožefa) Fabjan se je v vasi Malo Lipje, nekdaj 
župnija Hinje, danes Žužemberk, očetu Janezu in materi 

Jožefi rodila 23. januarja 1907. Očeta je izgubila pri štirih letih, le dva meseca 
potem, ko se je rodila najmlajša sestra Angela (oče je imel iz prvega zakona tri 
otroke, po smrti prve žene se je poročil vdrugo in imel še pet otrok). Jožefa je 
tako ostala sama z osmimi nepreskrbljenimi otroci, nekaj let pozneje pa je tudi 
ona zbolela in kmalu umrla. Otroke so v rejo vzele družine sorodnikov, takrat 
enajstletno Jožefo je v dobrotljivo varstvo vzela teta. Ko je v Jožefi pozneje 
dozorela odločitev za redovniško pot, jo je teta navdušeno podprla in ji ves čas 
stala ob strani. K Hčeram božje ljubezni je Jožefa prišla po posredovanju soro-
dnice s. Margarete Jarc, ki je že bila v tej družbi. Jožefa je prišla v Sarajevo 9. 
aprila 1929 in se pridružila 46 Slovenkam, kolikor jih je bilo tega leta med Hče-
rami božje ljubezni. V noviciat je stopila na svoj god, 19. marca 1930, in prevze-
la ime Antonija. V drugem letu noviciata je bila njena učieljica tudi s. Berchma-
na, s katero sta deset let kasneje skupaj stopili tudi na pot mučeništva. Po 
začasnih zaobljubah je služila predvsem v Sarajevu, leta 1936 pa je bila pre-
meščena na Pale. Tudi po večnih zaobljubah (28. avgusta 1937) se je vrnila v 
samostan na Pale – nepolna štiri leta pozneje pa je te zaobljube podpisala tudi 
z mučeniško krvjo. 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE"                 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL. DE-

VICE MARIJE. 

2. adventna nedelja 

Dekliška nedelja 

Pripravite Gospodovo pot… 

09. 12. 2018 – 16. 12. 2018  

 

Papež Frančišek: Adventni čas je čas, da se pripravimo na prihod 
Kneza miru; je čas, da se pomirimo, da se spravimo. Najprej gre za 
pomiritev s sabo, za pomiritev duše. Pogostokrat nimamo miru, ampak 
nemir, tesnobo, brezup. Gospod pa nas sprašuje: »Kako je danes tvoja 
duša? Je v miru?« Če ni, prosimo Kneza miru, naj nam podeli mir, da bi 
se lahko pripravili na srečanje z Njim. Navajeni smo gledati duše drugih, 
je pripomnil Frančišek, a glejmo raje svojo dušo. 

Treba je tudi pomiriti svoj dom, svojo družino. Obstaja veliko ža-
losti, veliko bojev, veliko malih vojn, veliko razdvojenosti v družinah. 
Vprašajmo se, ali je v naši družini mir ali vojna, ali obstajajo spori, ali 
obstajajo zidovi, ki nas ločujejo, ali pa mostovi. 

Mir se vedno širi, nikoli ni pri miru, je rodoviten. Začne se v duši 
in se potem, ko je vse pomiril, vrne v dušo. Papež je izpostavil: »Delati 
mir pomeni nekoliko posnemati Boga. Ko se je Bog hotel pomiriti z nami 
in nam je odpustil, nam je poslal svojega Sina, da bi naredil mir, da bi bil 
Knez miru. Jezus nam v evangeliju pravi, kakšna mora biti drža za obli-
kovanje miru: 'Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si prikril to 
modrim in razumnim in razodel malim.' Nisi študiral, nisi pameten … 
postani mali, postani ponižen, postani služabnik drugih. Postani mali in 
Gospod ti bo dal razumeti, kako ustvarjati mir, in dal ti bo moč, da ga 
boš ustvarjal.« 

Papež Frančišek je povabil, naj bo 
naša molitev v tem adventnem času moli-
tev za mir, da bi živeli mir v svoji duši, 
družini, skupnosti: »Vsakokrat ko vidimo, 
da obstaja možnost za majhno vojno, do-
ma, v srcu, v šoli, v službi, se zaustavimo in poskušajmo narediti mir. 
Nikoli, nikoli raniti drugega, nikoli. In kako to narediti? Ne govoriti slabo o 
drugih. Naj nam Gospod pripravi srce za rojstvo Kneza miru. A pripravi 
tako, da bomo mi naredili svoj del: pomirili svoje srce, svojo dušo, pomi-
rili svojo družino, ustvarili mir v šoli, v skupnosti, na delovnem mestu. 
Moški in ženske miru.« 

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

