
 

 

1. Danes začenjamo novo cerkveno leto in s tem adventni čas, prva sveča je 
prižgana. Predstavlja novo upanje, novo stremljenje po Kristusu, ki je luč 
sveta. Obenem pa obhajamo tudi nedeljo Karitas. Vaše darove, ki ste jih 
darovali, bomo oddali za Karitas Maribor. Iskren boglonaj. 

2. Po maši lahko dobite adventne venčke (7€), v pisarni pa Marijanski koledar 
(3€). Obenem ste po deseti maši vabljeni v dvorano Župnijskega doma 
Marijinega varstva k ogledu božično-novoletnega bazarja otrok in učiteljic 
naše šole in vrtca. Otroci so vam pripravili mnogo lepih stvari. Zbrana 
sredstva bodo namenili za raznovrstne dejavnosti otrok. 

3. Tudi letos nas bo na Prihovi obiskal sveti Miklavž, zato vas vabimo, da se 
nam pridružite v soboto, 7. 12. ob 16h na Miklavževanju. Animatorji so 
pripravili kratko poučno igro. Vstopnice 
lahko kupite v veroučni učilnici po obeh 
svetih mašah. Prispevek na otroka znaša 
10 €. 

4. Iskrena hvala vsem, ki ste v preteklem 
mesecu darovali za obnove in popravila 
(družina Brence, Alojz Pučnik, Jožica Rorič 
in še trije neimenovani) v znesku 500,- €. 
Iskren boglonaj. Imamo še veliko odprtih 
računov za dva vitraja na koru, novo škarpo ob cerkvi, podaljšani 

nadstrešek za dvorano in raznovrstna popravila. Sveti Miklavž je bil velik 
dobrotnik. Prav je, da ga posnemamo in se veselimo vsega, kar storimo s 
skupnimi močmi za našo župnijo. Lepo prosim, če lahko, kaj več darujete 
za poravnavo odprtih računov.Hvala za razumevanje! 

5. Iskrena hvala za pospravljanje drv (Pučnik Jože, Podrgajs Dušan, Hojnik 
Slavko, Polegek Anton, Lubej Roman, Brumec Branko), za furež (Marjanu 
Mlakarju, Andreju in Alojzu Lubeju, Petru Tonkoviču), hvala za čiščenje in 
krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in 
dobroto.  

Naredi dom srečen, pa boš srečen v domu. (Spurgeon) 

Advent je čas tišine….  
… čas razmišljanja. 
… čas, ko gremo vase.  
… čas, da prinesemo luč. 
… čas za dialog z Bogom. 
… čas upanja. 
… čas, ko začutimo sebe. 
… čas, čuječnosti in molitve. 
… čas veselja, ker je Bog postal človek. 

Ne glej, od kod prihajaš, glej, kam greš. (Beaumarchais) 
 

 

Prihova:                       petek, 06. 12. 2019 Sp. Grušovje:         petek 24. 01. 2020 

Raskovec:                   petek, 13. 12. 2019 Preloge:                četrtek 31. 01. 2020 

Dobrova :                    petek, 20. 12. 2019 Vrhole:                   petek, 07. 02. 2020 

Dobriška vas:             petek, 27. 12. 2019 Sevec:                    petek, 14. 02. 2020 

Pobrež:                        petek, 03. 01. 2020 Prepuž:                   petek, 21. 02. 2020 

Novo Tepanje:            petek, 10. 01. 2020 Vinarje:                   petek, 28. 02. 2020 

Zg. Grušovje:              petek, 17. 01. 2020 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

Otrokom so bolj potrebni vzori kot kritika. (Joubert) 
 

1. adventna nedelja 

Nedelja Karitas 

Nedelja mož in fantov 

01. 12. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Miro Pučnik in Marijo Flis 

Ponedeljek 02. 12. 2019 

Bibijana (Vivijana), mučenka 
Ob 7.00 za + Angelo Mihelag 

Torek 03. 12. 2019 

Frančišek Ksaver, duhovnik 
 

Sreda 04. 12. 2019 

Barbara, mučenka 

Ob 17.00 za + Andreja in Moniko Lubej 

Po maši seja ŽPS 
Četrtek 05. 12. 2019 

Saba (Sava), opat 
Ob 17.00 za + Marijo Tomažič 

Petek 06. 12. 2019 

Nikolaj (Miklavž), škof 

Ob 17.00 za + Antonijo Pliberšek (obl.) in rod-

bino 
Sobota 07. 12. 2019  

Ambrozij (Ambrož), škof 
Ob 7.00 za + Franca Kropfa (obl.) 

2. adventna nedelja 

Brezmadežno spočetje  

Device Marije 

Dekliška nedelja 

08. 12. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri v zahvalo za dar življenja in za zdravje 

Marije Mlakar 

1. adventna nedelja 
Nedelja mož in fantov 

01.12.2019 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 
1. berilo: Petra Jug 
2. berilo: Žan Pem 

2. adventna nedelja 
Dekliška nedelja 

08.12.2019 

7.00 
1. berilo: Marjana Pučnik 
2. berilo: Mira Rubin 

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

3. adventna nedelja 
Družinska nedelja 

15.12.2019 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 
OTROCI 

https://lepemisli.org/obstaja-samo-eno-zdravilo/
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SVETNIK TEDNA – Frančišek Ksaver, duhovnik 

Mladi doktor filozofije in profesor na slavni pariški univerzi Sorboni, Španec Fran-
čišek Ksaverij, je imel pred seboj sijajno kariero. Srečanje s človekom, ki je evan-
gelij vzel zares – to je bil njegov baskovski rojak Ignacij Lojolski – je njegovo živ-
ljenjsko pot povsem obrnilo. Pustil je iskanje lastne slave in je svoje talente dal na 
razpolago Bogu. Odpovedal se je profesuri, zapustil Evropo in postal misijonar, 
eden največjih v zgodovini Cerkve. Skupaj s sv. Terezijo iz Lisieuxa ga častimo kot 
zavetnika katoliških misijonov. Priimek Ksaverij je Frančišek dobil po gradu Xavier 
blizu mesta Pamplona, kjer se je rodil leta 1506. Njegov oče je bil predsednik Kra-
ljevega sveta v Navari, državici med Pireneji in reko Ebro. Ko je bilo Frančišku pet 
let, je kralj Ferdinand Navaro pridružil Španiji. V bojih za samostojnost Navare je 
bil oče ubit, grad Xavier pa so porušili zmagovalci. Frančišek je moral materi oblju-
biti, da ne bo vojak. Šel je študirat v Pariz in ko mu je bilo 24 let, je postal doktor in 
profesor. Tedaj se je srečal z rojakom Ignacijem Lojolskim. Ta mu je pogosto po-
navljal Jezusove besede: »Kaj pomaga človeku, če si ves svet pridobi, svojo dušo 
pa pogubi?« Frančišek se je zamislil in uvidel je, da ima Ignacij prav. Kakor je bil 
prej ves predan knjigam in študiju, se je zdaj brez polovičarstva predal Kristusu. Bil 
je med tistimi sedmimi mladimi možmi, ki so se 5. avgusta leta 1534 v cerkvi na 
Montmartru v Parizu posvetili Bogu in s tem položili temelje Družbi Jezusovi. Leta 
1540, ko je bil red že potrjen in je bil Frančišek že duhovnik, je portugalski dvor 
prosil papeža, da bi poslal šest misijonarjev v jugovzhodno Azijo. Papež je poslal 
jezuite, ki jih je vodil Frančišek Ksaverij. Ladja, s katero je potoval, je izplula iz 
Lizbone 7. aprila 1541 in pristala na zahodni obali Indije 6. maja 1542. Tam ga je 
čakalo strašno razočaranje: videl je, da se krščanski Portugalci obnašajo ne samo 
nekrščansko, ampak tudi nečloveško. Zato je najprej začel spreobračati nje, šele 
potem je začel z misijonskim delom med domačini. Znal se je vživeti v njihovo 

miselnost, naučil se je njihovega jezika. K njim je pri-
šel kot služabnik, zato so mu zaupali. Na jugu Indije 
je v enem mesecu krstil 10.000 ljudi. Odšel je misi-
jonarit na Malajski polotok, na Moluške otoke. Sa-
mostanske postojanke, ki jih je bil ustanovil, je zau-
pal sodelavcem, sam pa je šel dalje. Leta 1547 je 
prišel na Japonsko. Ko se je predstavil kot oznanje-
valec prave vere, so mu Japonci rekli, da to ne more 
biti res, kajti če bi bilo tako, bi to vero gotovo poznali 
Kitajci. Frančišek je uvidel: na Japonskem ne bo imel 
uspeha, če si prej ne pridobi učencev na Kitajskem. 
Kljub temu, da je bila dežela tedaj za Evropejce za-
prta, si je Frančišek prizadeval priti tja. Leta 1552 je 
bil že tik pred vrati Kitajske, toda 2. decembra ga je 
na otoku Sancian pobrala mrzlica, ko je imel komaj 

46 let. Njegovo truplo so prepeljali v Indijo in zadnje počivališče je našlo v mestu 
Goa. Za svetnika je bil razglašen leta 1622.  

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

1. adventna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

NEDELJA KARITAS 

01. 12. 2019 – 08. 12. 2019  

 

 

Besede slovenskih škofov za adventni čas: Za katoličane je ad-
ventni čas obdobje pričakovanja in priprave na praznik Jezusovega rojstva. 
Dogodek, ki je za vedno spremenil tek zgodovine, se ni zgodil v hrupu ali 
blišču, ampak v preprostem okolju in tihoti betlehemske noči. 
Škofje zato vabijo slovenske katoličane, naj v adventu krepijo vero znotraj 
svojih družin z obiskom svetih maš in redno molitvijo. Prav tako naj 
posvetijo več časa bolnim, ostarelim in sorodnikom, ki jih niso videli že 
dolgo časa. V obdobju pred božičem so povabljeni, da obudijo stare 
krščanske slovenske pobožnosti, kot sta molitev ob adventnem vencu in 
Mariji romarici. V tem svetem času naj prebirajo Sveto pismo in za božič 
postavijo domače jaslice. Škofje vabijo vernike, naj se v molitvi pridružijo 
svetemu očetu Frančišku, ki prosi za blagoslov ubogih in zapostavljenih.  
Advent naj bo čas tihote, notranjega miru, molitve in spokojnosti, saj je 
samo tako mogoče resnično doživeti božične praznike. Ob tej priložnosti 
se slovenski škofje v svojih molitvah posebej spominjajo vernikov in jim 
želijo blagoslovljen adventni čas. 

Slovenski škofje 

Papež Frančišek je dejal, da je potrebno evangelij oznanjati s pričevanjem, 
kot je to storil Samarijan. Gostilničar si je o Samarijanu, ko je vse poskrbel 
za ranjenega, pretepenega in oropanega človeka, verjetno mislil, ta je pa 
nor. »Beseda, ki sem vam jo hotel še reči, je norost. Norost ljubezni, no-
rost pomoči potrebnim, norost pri podeljevanju lastne ranljivosti z 
ranljivimi.« Zatem je papež Frančišek 
zbranim v veliki dvorani dobrodelne 
strukture rimske Karitas o navzočih du-
hovnikih rekel: »Ti duhovniki pa, 
namesto da bi ostali v cerkvi, maševali, 
bili pri miru, počnejo vse to tukaj… Nori 
so…Bravo! Nori so. Njihov program je, 
da so nori.« Po teh izvirnih besedah so 
papežu Frančišku burno zaploskali. 
Zatem je sveti oče nad vsemi molil, naj jih Bog vse blagoslovi. 
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