4. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
23. 12. 2018
Ponedeljek 24. 12. 2018
Adam in Eva, prastarši
Torek 25. 12. 2018
BOŽIČ
Gospodovo rojstvo
Sreda 26. 12. 2018
Štefan, diakon in mučenec
Dan samostojnosti
Četrtek 27. 12. 2018
Janez, apostol
Petek 28. 12. 2018
Nedolžni otroci
Sobota 29. 12. 2018
David, kralj
Nedelja Svete družine
30. 12. 2018

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za +Vido Brumec in + Tajnikarjeve
Ob 7.00 za + Marijo Pliberšek (obl.) ter Antona in
Jožefo
Ob 24.00 za +Marijo Juhart (Kreps) 1674
Ob 7.00 za žive in pokojne farane
Ob 10.00 +Magdaleno Pliberšek (obl.) in starše
Ob 7.00 za +Stanislava Kuka (1658)
Ob 10.00 za + Jožefa Pliberška (obl.)
Ob 7.00 za +Janeza in rodbino Tonkovič
Ob 7.00 uri za + Vladimirja (obl.) in rodbino
Grosek-Flis
Ob 7.00 uri za +Albina (obl.), Jožefo in Metoda
Pučnika in sorodnike
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 za +Magdaleno Pliberšek in starše

1. Včeraj je bilo dekanijsko srečanje mladih v Slovenskih Konjicah. Srečanje
so pričeli s sveto mašo, nato pa je bil gost Boštjan Hari, ki je govoril o jogi
in meditaciji v vzhodnih religijah. Posebej je izpostavil, da joga in
meditacija nista v vlogi telesne umiritve ali razgibavanja, ampak imata
predvsem duhovni pomen. Nato je bila priprava na sveto spoved in
obhajanje le-te. Hvala Luciji in mladim za udeležbo.
2. 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 in vložne sveče. Naj vas Betlehemska luč povezuje
in utrjuje prijetno družinsko življenje.
3. Jutri večer bo sveti večer. Ob 22.30 uri bo po cerkvenih zvočnikih
oznanjala klasična adventna in božična glasba, da je čas, da se zberemo
k notranji zbranosti in duhovni pripravi na polnočno mašo. Ob 23.30 bo
mešani pevski zbor zapel božično devetdnevnico in nekaj adventnih
pesmi, zato vas vabim, da pridete k polnočni maši že ob 23.30. Po maši
pa vas bo v zgornji dvorani čakalo kuhano vino in čaj.
4. V torek, na praznik Jezusovega rojstva, bo ob deseti uri, po prošnji po
obhajilu, božičnica, ki so jo pripravili otroci. Po maši pa bodo otroci
obdarovani z ovčkami in še nekaj za sladkosnedne. Popoldan pa bo v
tukajšnji cerkvi ob 18.00 uri Božični koncert. Prepevali bodo domači
pevski zbori, solisti ter gostje. Vabljeni. Po koncertu pa ste vsi vabljeni v

dvorano na okrepčilo. Naj bodo božični prazniki v poživitev vere in utrditev
družinske in župnijske povezanosti med seboj in z Bogom.
5. Prihodnjo nedeljo, to je na nedeljo Svete Družine bo pri deseti maši
blagoslov otrok. Vabljeni otroci!
6. Vabljeni k ogledu jaslic v kozolcu TD Vitica na Prelogah, ki ga je postavila
družina Petra Tonkoviča.
7. Iskrena hvala Pavlici, Stanku in Alojzu Pučniku za Betlehemsko luč; Daši
in ostalim mladincem za postavitev jaslic, Samu in Milanu Pučniku, Jožetu
Novaku in družini Ravnjak za smreke; hvala Alfonzu, Matjažu in Antonu
Zajku, Oto Mihelagu in Darjanu Gorenaku za namestitev božične zvezde;
hvala za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
8. V ponedeljek, 24.12. bo ob 20:00 na NET TV oddaja Sveta noč s Prihove.
Nastopajo: Oktet Planika, Vivere in naša Vokalna skupina JUBILUS.
9. Na Štefanovo bo blagoslov vode in soli: za blagoslov stanovanja, hleva in
živine, blagoslovljeno sol pa lahko prav tako daste živini, kot tudi za
soljenje hrane. Po maši bom začel z blagoslovi družin in domov. Začel
bom na Prihovi in nadaljeval po ustaljenem vrstnem redu. Na praznik sv.
Janeza bo blagoslov vina (in ne kisa) .
10. Pred nami je tudi novo civilno leto. Zato vas prosim, da tisti, ki želite
imeti naročen verski tisk preko župnije, da se oglasite v župnijski pisarni.
11. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
4. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
23.12.2018
BOŽIČ
25.12.2018
Nedelja Svete družine
30.12.2018
Gospodovo razglašenje
Sveti trije kralji
06.01.2019

7.00
1. berilo: Kristina Strnad
2. berilo: Martin Juhart
7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo:
7.00:
1. berilo: Marjana Pučnik
2. berilo: Albin Pučnik
7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Kristina Strnad

10.00
1. berilo: Lucija Pučnik
2. berilo: Polona Mlakar
10.00
1. berilo: Nataša Goričan
2. berilo: Urška Flis
10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Simona Borovnik
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Tina Sojar Voglar

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek 7. 12. 2018
petek, 14. 12. 2018
petek 21. 12. 2018
petek 28. 12. 2018
petek 4. 01. 2019
petek 11. 01. 2019
petek, 18. 01. 2019

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek 25. 01. 2019
sreda! 01. 02. 2019
petek, 08. 02. 2019
petek, 15. 02. 2019
petek, 22. 02. 2019
petek, 01. 03. 2019
Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

SVETNIK TEDNA – Nedolžni otroci, tepežnica
V zvezi z božičnim praznikom Cerkev že od 5. stoletja obhaja spomin nedolžnih
betlehemskih otrok, ki jih je dal pomoriti kralj Herod, ker je hotel spraviti s poti
dete Jezusa, ki so ga modri z Vzhoda označili kot
'novorojenega judovskega kralja'. Ti otroci so bili
dejansko umorjeni zaradi Kristusa. Čeprav takšne
smrti niso sprejeli nase zavestno, jih je Cerkev že
zgodaj častila kot prave mučence. Jezusovo rojstvo je privabilo modre z Vzhoda, da so se prišli
poklonit novorojenemu judovskemu kralju. Njegova
zvezda jih je pripeljala najprej v Jeruzalem. Ko je
judovski kralj Herod slišal o tem novorojenem
judovskem kralju, se je silno prestrašil. Zbal se je
za svoj kraljevski prestol. Sklical je velike duhovnike in pismouke ter jih spraševal, kje neki bi mogel
biti rojen ta judovski kralj, o katerem govorijo modri. Pismouki so mu povedali, da je prerok Mihej
napovedal, da se bo Kristus, vojvoda in pastir, rodil
v Betlehemu v Judeji. Tedaj je Herod modre poklical k sebi in jih natančno spraševal o zvezdi, ki jih
je vodila, in jim naročil, naj gredo v Betlehem, počastijo novorojenega judovskega kralja, potem pa naj se vrnejo in mu poročajo, ker bi ga tudi sam rad šel
počastit. V resnici pa je v svojem srcu sklenil, da bo otroka umoril. Modri so res
nadaljevali pot proti Betlehemu, kjer so
Jezusa počastili in mu izročili svoje
darove. Na božji opomin pa se niso
vrnili k Herodu. Ta jih je nekaj časa
čakal, potem pa, ko je sprevidel, da jih
ne bo, je izpeljal krut načrt: dal je v Betlehemu in okolici pomoriti vse dečke,
dveletne in mlajše, misleč, da bo med
temi tudi tisti novorojeni kralj, o katerem
so govorili modri z Vzhoda. Ta peklenski
načrt mu je spodletel, kajti Bog je po
svojem angelu Jožefu velel, naj vzame
dete in njegovo mater ter se umakne v
Egipt, dokler kruti Herod ne umrje. Človeško gledano so betlehemski otroci
umrli kot nedolžne žrtve, v luči nedoumljivih božjih načrtov pa kot pričevalci za
Kristusa. S praznikom nedolžnih otrok je
povezan običaj tepežkanja, zato mu
pravijo 'tepežni dan' ali 'pametiva'.

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

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL. DEVICE MARIJE.
4. adventna nedelja
Nedelja žena in mater
BOŽIČ
23. 12. 2018 – 30. 12. 2018

Voščilo slovenskih škofov za božični praznik
Božična noč je noč veselja, hvaležnosti in upanja. Skupaj z angeli smo
tudi mi povabljeni, da slavimo Boga, ker je dober, zvest in usmiljen. V
božični noči še prav na poseben način doživljamo Božjo bližino, njegovo
dobroto in ljubezen. Ob tem smo vsi povabljeni, da sprejmemo dar nebeškega Očeta, ko nam v teh dneh pošilja svojega Sina in s tem podarja
našemu življenju nov smisel in kaže na pravo vsebino človeškega življenja. Naše življenje naj postane jasen odgovor na podeljeni neizmerni
Božji dar, naj bo prežeto z ljubeznijo do Boga in z našo medsebojno
ljubeznijo. Življenje iz ljubezni namreč prinaša človeku mir, veselje in
novo življenjsko moč, česar nam ta zemeljski svet ne more dati. Mir, ki
ga prinaša Božje dete, ni sad kompromisov in našega trgovanja, ampak
je v pravem pomenu Božji dar.
V neusmiljenem ritmu vsakdanjega življenja, ko nam tolikokrat zmanjkuje časa zase, za pristnejše medsebojne odnose, za dejanja ljubezni in
dobrote, se vsaj za trenutek ustavimo pred novorojenim betlehemskim
Detetom in dopustimo, naj se vsebina božičnega sporočila dotakne
naših src. Dopustimo, da božično sporočilo ogreje, gane in ozdravi
neštete rane, ki jih nosimo v sebi. Tako se bo v nas po Božjem dotiku
začelo rojevati nekaj novega, lepšega in pristnejšega.
Naj oznanilo angelov iznad skromne betlehemske votline vsem prinese
veselje, novo upanje in mir! Tega želimo slovenski škofje najprej vam,
otroci, ki ste Jezusu najbližje ne samo zaradi mladosti, ampak ste mu
blizu po svojem otroškem čutenju, iskrenosti in pristnosti. Prav tako
želimo škofje doživeto praznovanje božičnih praznikov vsem mladim,
odraslim in ostarelim! Tudi vam, bolni, onemogli in ubogi, ki vas je življenje morda postavilo na rob družbe, želimo, da vas prevzame mir in
ljubezen Božjega deteta. Jezus se je rodil za vsakega od nas kot Emanuel, kot Bog z nami. Slehernega želi potolažiti in prinesti luč povsod,
kjer je tema, da bi naše življenje po veri vanj dobilo novo vsebino in nov
zagon. Zato naj bo novo leto 2019 in sploh vsa naša prihodnost prežeta
z bližino Božjega Sina. Obilje miru in Božjega blagoslova. Vaši škofje

