
 

 

1. Ker sem končal z blagoslovi družin in domov, bodo v prihodnje spet maše 
zvečer, seveda kolikor mi bo dopuščala šola. 

2. V preteklem tednu sem obiskal in blagoslovil družine in domove v vasi: 
Sp. Grušovje, Sevec, Preloge, Prepuž, Vrhole in Vinarje. Iskrena hvala za 
lep sprejem in dar, obenem pa hvala spremljevalcem: Janku Juhartu, 
Petru Korošcu, Antonu Polegeku, Branku Sajku, Miri Rubin, Slavku Juhar-
tu, Kristini Strnad ter Petru Tonkoviču. Vsako leto kakšna družina odkloni 
blagoslov, kar pomeni, da želi ostati anonimna, brez povezanosti s skup-
nostjo in brez bogoslužja. Prav takšne vam posebej priporočam v molitev! 

3. Ker v preteklem tednu - zaradi blagoslova družin in hiš -, nisem uspel obi-
skati vseh bolnikov, bom to storil prihodnji petek. Hvala za razumevanje! 

4. V soboto, 12. januarja bo dekanijsko mladinsko srečanje 
na Prihovi. Z nami bo župr. Martin Golob iz Srednje vasi v 
Bohinju, znan po mnogih blogih na face booku, na spletni 
strani Aleteia.si.  

5. Prihodnji teden nadaljujemo z rednim veroukom po istem 
urniku kot doslej. Ob tem pa bodo imeli prvoobhajanci še 
posebej 5 srečanj ob sobotah in sicer: prvo srečanje za 
prvoobhajance bo že prihodnjo soboto, 12. 1. 2019 od 9.00 do 11.00 ure. 

6. Vljudno vas prosimo, da vse, ki želite biti naročeni na verski tisk preko 
župnišča, še danes sporočite v župnijsko pisarno. 

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

 

Modre z Vzhoda v 6. stoletju Cerkev imenuje kralje, v 7. sto-
letju pa kar z imeni: Gašper, ki pomeni ‘zakladnik’, Melhior, ki 
pomeni ‘moj kralj /Bog/ je luč’ in Baltazar (Boltežar), ki pomeni ‘Bog 
varuje tvoje življenje’. 

Baltazar naj bi 
nosil kadilo in naj bi 
bil oblečen kot dosto-
janstvenik, Melhior 
daruje miro in ima na 
sebi oblačilo spokor-
nikov, Gašper pa nudi 
v dar zlato, zato naj bi 
bil oblečen kakor 
ženin. 

Ob blagoslovu dòma napišemo na vrata letnico in G+M+B, ki 
niso le začetnice imen treh modrih, ampak tudi začetnice latinskih 
besed: hristus ansiónem enedícat, kar pomeni: Kristus, blago-
slovi to hišo. 

 

Praznik Gospodovega razglašenja ali praznik Treh kraljev? 
Evangelij poroča le, da so prišli modri z Vzhoda in ne, da bi bili 
kralji. To misel na kralje je vzbudila kristjane prerokba v 72. 
Psalmu, ki pravi: »Kralji iz Taršíša in z otokov mu bodo plačevali 
davek. Kralji iz Sabe in Sebe mu bodo izročali darove. Vsi kralji se 
mu bodo klanjali, vsi narodi mu bodo služili.« (Ps 72, 10-11) 
 

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 
Dekliška nedelja 

13.01.2019 

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

10.00 
1. berilo: Urška Flis 
2. berilo: Polona Mlakar 

2. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

20.01.2019 

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

10.00 
1. berilo: Tina Pučnik 
2. berilo: Pija Pučnik 

 

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

Raskovec:              petek, 14. 12. 2018 Preloge:                 petek 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. 

Gospodovo razglašenje 

Sveti trije kralji 

06. 01. 2019 

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

Ponedeljek 07. 01. 2018 

Valentin (Zdravko), škof 
Ob 17.00 za + Marijo Zorko (1885) 

Torek 08. 01. 2019 

Severin Noriški, opat 
Ob 17.00 za + Ivana Retuznika (1629) 

Sreda 09. 01. 2019 

Hadrijan, opat 
Ob 17.00 za + Marijo Trunkl (obl.) in moža 

Jožeta 

Četrtek 10. 01. 2019 

Gregor Niški, škof 
Ob 17.00 za + Avguštino Ugeršek (1383) 

Petek 11. 01. 2019 

Pavlin Oglejski II., škof 
Obisk bolnikov 
Ob 17.00 uri za + Miro Pučnik (1327) 

Sobota 12. 01. 2019 

Tatjana (Tanja), mučenka 
Ob 7.00 uri za +Jožeta Kolarja (obl.) in starše 

Jezusov krst 

Dekliška nedelja 

13. 01. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 za +Albina in Marijo Brumec (obl.) 

ter Leopolda in Marijo Zadek 



SVETNIK TEDNA – sveti Gregor Niški, škof 
 
Sveti Gregor Niški, škof in cerkveni učitelj, goduje 10. januarja. Sveti 
Gregor iz Nise, brat svetega Bazilija Velikega in svete Makrime, se je rodil 
najverjetneje okoli leta 335. Med vzhodnimi očeti velja za tistega, ki se je 
najbolj poglobil v mistični nauk in doživetje kontemplacije. Pot ga je vodila 
od učenja retorike, študija grške književnosti in filozofije do škofa v Nisi. 
Kot mistik in filozof se ni prav pretirano ukvarjal z zemeljskimi stvarmi, kar 
mu je za nekaj časa nakopalo celo obsodbo na izgnanstvo. Ko se je vrnil 
iz njega, se je spopadel s heretiki in bil kasneje 
med najvidnejšimi osebnostmi 2. vesoljnega 
cerkvenega zbora v Carigradu leta 381. Njegovi 
spisi so dogmatične, duhovno teološke, mistične 
in eksegetske narave, ohranjenih pa je tudi pre-
cej njegovih homilij (pridig). Nekatera bolj znana 
dela so: Veliki katehetski govor, O duši in vsta-
jenju, O Mojzesovem življenju ter Homilije o 
očenašu in o blagrih. Gregor, ki je sprva živel v 
senci svojega starejšega brata Bazilija, velja za 
enega največjih teologov duhovnega življenja in 
najuglednejšega govornika (poleg Origena in 
Krizostoma). Bil je velik mistik in filozof, vsestransko izobražen in zagrizen 
nasprotnik arianizma ter med najvidnejšimi osebami 2. vesoljnega cerk-
venega zbora v Carigradu. Rodil se je v družini odvetnika sv. Bazilija st., 
ki je imel z ženo sv. Emilijo deset otrok. Med njimi so bili trije pomembni 
škofje in štirje svetniki (sv. Bazilij Veliki, Gregor, Makrina ml. in Peter iz 
Sebaste). Gregor se je srečno oženil, dobil sina, vendar ga je modra žena 
Teosebeja sama spodbudila, da je šel v samoto in se posvetil študiju 
svetih ved. Pridobil si je temeljito znanje govorništva, grške filozofije, 
predvsem pa bogoslovno znanje. Sprva je bil v cerkveni službi lektor, 
kasneje je postal odvetnik, nato se je umaknil v samoto v samostan ob 
Črnem morju, kjer je živel asketsko, dokler ni bil posvečen v škofa. Leta 
372 ga je brat Bazilij posvetil v škofa Nise, nepomembnega mesteca v 
cezarejski metropoliji. Med letoma 376 in 378 je moral v izgnanstvo zaradi 
krivih obtožb arijancev. Leta 380 je bil proti svoji volji izbran za nadškofa 
Sebaste, a se je kmalu vrnil na škofovski sedež v Niso. Njegovo 
najpomembnejše delo je »Veliki katehetski govor« (Velika kateheza), 
napisal pa je še številna druga dela, med njimi: Zoper usodo, O pokojnih, 
Življenje svete Makrine, O duši in vstajenju, O devištvu, O Mojzesovem 
življenju, različne eksegetske spise, homilije in 30 pisem.  

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE"                     

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL. 

DEVICE MARIJE. 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

Sveti trije kralji 

 

06. 1. 2019 – 13. 01. 2019  

 

Papež Frančišek: Bog Oče je poslal na svet svojega edinorojenega 
Sina, da bi iz človekovega srca izkoreninil starodavno suženjstvo greha 
in mu tako povrnil dostojanstvo. Iz človeškega srca namreč – kot to uči 
Jezus v evangeliju (glej Mr 7,21-23) – prihajajo vsi slabi nameni, pod-
losti, ki kvarijo življenje in odnose. Kot je poudaril papež Frančišek, se 
ravno pri tem moramo zaustaviti in z bolečino in s kesanjem razmisliti, 
zakaj so tudi v tem letu, ki se izteka, mnogi moški in ženske živeli in 
živijo v »stanjih suženjstva«, nevrednih človeške osebe. 
Tudi v Rimu so bratje in sestre, ki se zaradi različnih vzrokov nahajajo v 
tem položaju. Sveti oče je posebej izpostavil tiste, ki živijo brez bivališča. 
Več kot deset tisoč jih je. Pozimi je njihova situacija še posebej težka. 
»Vsi ti so Božji sinovi in hčere, a različne oblike suženjstva, pogosto zelo 
kompleksne, so jih privedle do življenja na robu človeškega dosto-
janstva. Tudi Jezus se je rodil v podobnem položaju, vendar ne slučajno 
ali po nesreči. On se je hotel roditi tako, da bi pokazal Božjo ljubezen do 
malih in ubogih ter tako vrgel na svet seme Božjega kraljestva, kraljest-
va pravičnosti, ljubezni in miru, kjer ni nihče 
suženj, ampak smo vsi bratje in sestre, otroci e-
nega samega Očeta. Cerkev, ki je v Rimu, noče 
biti brezbrižna do suženjstev našega časa, ampak 
hoče biti znotraj te stvarnosti, blizu tem osebam in 
tem situacijam.« 
Papež je želel spodbuditi k tej »obliki materinskosti Cerkve«, medtem ko 
praznujemo božje materinstvo Device Marije: »Ko motrimo to skrivnost, 
priznavamo, da je Bog 'rojen iz žene', da bi mi lahko prejeli polnost naše 
človeškosti, 'posinovljenje'. Iz njegovega ponižanja smo bili povzdignje-
ni. Iz njegove majhnosti je prišla naša veličina. Iz njegove šibkosti naša 
moč. Iz njegovega služenja naša svoboda. Kakšno ime naj damo vsemu 
temu, če ne Ljubezen? Ljubezen Očeta in Sina in Svetega Duha, h kate-
ri nocoj sveta mati Cerkev po vsem svetu dviga svojo hvalnico in zahva-
lo,« je sklenil homilijo papež Frančišek. 

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

