
 

 

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

2. V preteklem tednu sem obiskal in blagoslovil družine in domove v vasi: 
Prihova, Raskovec, Dobrova, Dobriška vas, Pobrež, Novo Tepanje in 
delno Zgornje Grušovje. Iskrena hvala za lep sprejem in dar, obenem pa 
hvala spremljevalcem: Alojzu Lubeju, Andreju Lubeju, Alojzu Pučniku, 
Bernardi Muc, Petru Pučniku, Antonu Leskovarju in Jožefu Pučniku. 
Danes popoldan bom nadaljeval v Zg. Grušovju, jutri pa v Sp. Grušovju. 

3. Kot je že nekaj let navada, ste tudi letos vabljeni prvega in drugega 
januarja od 13.00 ure dalje k ogledu jaslic v cerkev sv. Jošta. 

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

5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, darove za kuhinjo in vsakrš-
no vašo pomoč in dobroto. 
 

 

STATISTIKA ZA LET0 2018 
 KRSTI:                            

2016: 22 (17 M in 5 Ž) 2017: 22 (13 M in 9 Ž) 2018: 17 (10 M in 7 Ž) 

Matevž Rihtar, Isabela Hajdnik, Jaka Ugeršek, Filip Založnik, Tilen Gorenjak, 
Miha Ferlinc, Maj Gosnik, Zala Gašparec, Maja Ozimič, Patrik Tašner, Pia 
Gumzej, Vita Pučnik, Lovro Polegek, Nuša Frešer, Timea Trdin, Tilen Pole-
gek, Nejc Šoško. 

 POROKE:  
2016:  2017: 6 2018 = 8 porok: Živko Školc in Aleksandra Kodrič; 

2 poroki porok: Aleš Ugeršek in Anita Fijavž; Matej Ozimič in Jasmina 
Košir; Matej Kop in Tamara Lunežnik; Rajko Pučnik in 
Andreja Marzidošek; Ivan Frešer in Eva Kresnik; Aljo-
ša Sore in Darka Žužek; Matic Brdnik in Ana Ogrič. 

 POGREBI:  
2016: 7 (3 M in 4 Ž) 2017: 14 (4 M in 10 Ž) 2018: 13 (7 M in 6 Ž) 

Anton Brdnik, Marjeta Justinek, Janez Retuznik, Stanislav Kuk, Stanislav 
Grifič, Marija Juhart, Gabrijela Ramot, Miroslav Strašnik, Alojzija Zorko, Ana 
Vagner, Franc Stupan, Jožef Pliberšek in Marija Zorko.         RiP 
 

 VERSKI TISK:  

Ognjišče: 2016->23;  
2017-> 25; 2018->21 

Družina: 2016 -> 9; 
2017 -> 8; 2018->7 

Mavrica: 2016 -> 5 
2017 -> 6; 2018->3 

 

 

 VEROUK: 2016 ->51 otrok; 2017 -> 54 otrok; 2018->61;  
 MLADINSKA SKUPINA: 2018 okr. 20 mladincev 
 OBISK BOLNIKOV: od 6 do 8;  
 PEVSKI ZBORI: Mešani pevski zbor, Moški pevski zbor, Otroški pevski 

zbor; Dekliški pevski zbor - Jubilus. 
 

 IZREDNI DELIVCI OBHAJILA: 3;  
 MINISTRANTI (TKE): 2016->13; 2017-> 17; okr. 18.  
 ORGANISTI: /ke  3. 

 

Prvo, kar človek v življenju odkrije, za čimer stega roko, 
najdragocenejše, kar v življenju ima, pa četudi se ne zaveda, je 
družinsko življenje.« (Kolping) 
 

Nedelja Svete družine 
30.12.2018 

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

10.00 
1. berilo: Žan Pem 
2. berilo: Simona Borovnik 

Gospodovo razglašenje 
Sveti  trije kralji 

06.01.2019 

7.00:  
1. berilo: Mira Rubin 
2. berilo: Kristina Strnad 

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

Jezusov krst 
13.01.2019 

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

10.00 
1. berilo: Urška Flis 
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. 

Nedelja Svete družine 

30. 12. 2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 za +Magdaleno Pliberšek in starše 

Ponedeljek 31. 12. 2018 

Silvester (Silvo) 
Ob 7.00 za + Stanislava Grifiča (1667) 

Torek 01. 01. 2019 

Marija, Božja Mati 
Ob 7.00 za + žpk. Ivana Krajnca (1829) 
Ob 10.00 za +Leopolda Brumeca (Kelčev) 

Sreda 02. 01. 2019 

Bazilij Veliki in Gregor 

Nacianški 
Ob 7.00 za + Franca Koprivnika (obl.)  

Četrtek 03. 01. 2019 

Presveto Jezusovo ime 
Ob 7.00 za + Antona Brdnika (1608) 

Petek 04. 01. 2019 

Angela Folinjska 
Ob 7.00 uri za + Alojza Lipuša (obl.), Angelo in 

Slavka 

Sobota 05. 01. 2019 

Janez Nepomuk 
Ob 7.00 uri za +Nežiko (obl.) in Janeza Tonko-

viča 

Gospodovo razglašenje 

SVETI TRIJE KRALJI 

06. 01. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 za +Leopolda Juharta (obl.) 



SVETNIK TEDNA – Bazilij Veliki, cerkveni učitelj 
Rodil se je okoli leta 330 v kapadocijski Cezareji. Bil je škof in cerkveni 
učitelj.  Njegovega očeta, mater, staro mater, strica in oba brata ter sestro 
časti Cerkev kot svetnike. Po novi ureditvi koledarja se isti dan spomin-
jamo tudi sv. Gregorja Nacianškega, prav tako škofa in cerkvenega učitel-
ja. Bazilijev brat pa je bil sv. Gregor Niški, katerega se spominjamo 9. 
marca. Bazilij se je šolal v Carigradu in je šel 20 let star v vseučiliško 
mesto, v »zlate« Atene. Tam je sklenil prisrčno prijateljstvo z Gregorjem 
Nacianškim. Poznala sta samo dve poti - v šolo in cerkev. Kmalu se je 
okrog njiju zbral okrog enako mislečih tovarišev in so tako ustanovili prvo 
katoliško društvo visokošolcev. Po približno štirih letih se je Bazilij vrnil 

domov, kjer je nadaljeval očetovo službo. Poučeval je 
govorništvo in kmalu zaslovel. Čeprav mu svetna čast ni 
bila neprijetna, v njej ni našel pravega miru. Tedaj je o-
biskal sestro Makrino, ki se je bila z materjo preselila na 
posestvo v Pontu in ji pomagala vzgajati otroke. Zavzela 
se je za Bazilija. Z besedo in zgledom ga je opozarjala 
na vrednost notranjega življenja. Tedaj se je dal Bazilij 
krstiti. Dotlej je bil samo katehumen, ponosen na svoje 
krščansko ime. Potem je odšel v Egipt k menihom, da bi 

se naučil pobožnosti. Ko se je vrnil domov, je razdelil ubogim svoje imetje 
in odšel k materi in sestri. Tu je preživel nekaj let v uboštvu in samoti. 
Leta 362 so ga poklicali v Cezarejo, da bi pomagal škofu Evzebiju, 
poštenemu in priljudnemu možu, ki pa ni imel kakšne posebne bogoslo-
vne izobrazbe. Ta ga je posvetil v mašnika. Po Evzebijevi smrti so Bazilija 
izvolili za njegovega naslednika. Novi škof si je privzel za prvo skrb, da je 
branil pravo vero pred arijanci, ki so tajili Kristusovo božanstvo. Naslednja 
njegova velika skrb je bila pomoč revežem. Malokateri škof je postavil 
toliko dobrodelnih domov. Sezidal je za tiste čase naravnost moderno 
bolnišnico, imenovano Bazileja. Umrl je na dan novega leta 397, goduje 
pa 2. januarja. Bazilij Veliki in Gregor Nazianški godujeta na današnji dan 
skupaj in ostajata povezana, podobno kot sta bila povezana v življenju: 
bila sta sošolca, branitelja pravovernega nauka o Sveti Trojici in dobra 
prijatelja. Oba sta postala škofa in doživljala sovraštvo politično močnih 
arijanskih krivovercev. Tri leta po Bazilijevem pogrebu leta 379 se ga je 
Gregorij spominjal v poslovilnem govoru in dejal: »Sprejmi me, Bazilij, v 
svoje novo bivališče, ko bom tudi sam zapustil tuzemsko življenje, da 
bova lahko živela skupaj ter neposredno in v popolnosti zrla Presveto 
Trojico. Tako bova uresničila svojo največjo željo in prejela nagrado za 
boje, ki sva jih bojevala skupaj, in za napade, katerim sva se uprla. 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE"                    

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL. 

DEVICE MARIJE. 

Nedelja Svete družine 

„Ko je bil star dvanajst let, so šli 

na pot po praznični navadi.“ 

30. 12. 2018 – 06. 01. 2019  

 

Papež Frančišek: Dobra politika pospešuje udeležbo mladih in 
zaupanje v drugega 

Ko želi politična oblast zavarovati le koristi nekaterih privilegira-
nih posameznikov, je prihodnost ogrožena. Mladi lahko zapadejo v 
malodušje, kajti obsojeni so na življenje na obrobju družbe in nimajo 
možnosti za udeležbo pri načrtovanju prihodnosti. Ko pa se, nasprotno, 
politika konkretno zavzema za spodbujanje talentov mladih in njihove 
poklicanosti, ki težijo k uresničenju, se mir razširi v zavest in na obraze. 
Gre za dinamično zaupanje, s čimer hočemo reči, »zaupam vate in ver-
jamem s teboj« kot možnost, da skupaj delamo za skupni blagor. Politi-
ka ustvarja mir, če priznava darove in sposobnosti vsakega človeka. 
»Kaj je lepšega, kot je odprta dlan? Dana nam je od Boga za darovanje 
in prejemanje. Bog ni hotel, da z njo ubijamo (prim. 1 Mz 4,1ss) ali 
povzročamo trpljenje, marveč da ozdravljamo in pomagamo živeti. Poleg 
srca in razumnosti tudi roka lahko postane instrument dialoga.« 
Vsak lahko prispeva svoj kamenček h graditvi skupnega doma. Pristno 
politično življenje, utemeljeno na pravu in poštenem dialogu med subjek-
ti, se prenavlja na prepričanju, da vsaka ženska in vsak moški ter vsaka 
generacija skrivajo v sebi obljubo, ki more sprostiti nove odnosne, inte-
lektualne, kulturne in duhovne sile. Takšno zaupanje ni nikoli lahko, kajti 
človeška razmerja so zapletena. Zlasti v današnjih časih živimo v 
ozračju nezaupanja, ki korenini v strahu pred drugim in neznanim, v bo-
jazni, da bi izgubili lastne ugodnosti. To se kaže, žal, tudi v politiki, ko se 
oklepamo zaprtosti ali nacionalizma, ki postavlja pod vprašaj bratstvo, 
katerega globalizirani svet še kako potrebuje. Danes bolj kot kdaj koli 
prej naše skupnosti potrebujejo »delavce miru«, pristne poslance in 
pričevalce Boga Očeta, ki želi dobro in srečo človeškemu rodu. 
 

Blagor politiku: ki ima močno vero in globoko spoznanje svojega 
poslanstva; čigar osebnost izraža verodostojnost; ki dela za javni blagor 
in ne za lastno korist; ki je zvest; ki dela za edinost; ki si prizadeva za 
uresničitev korenitih sprememb; ki zna poslušati. 

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

