
 

1. Jutri začnemo z božično devetdnevnico ali bližnjo pripravo na Božič. Vsak 
večer bodo svete maše ob 17.00 uri. Lepo vabljeni k tej duhovni pripravi v 
kateri bomo vzklikali »Kralju, ki prihaja«, se ga veselili in mu pripravili lepe 
jaslice v svojih srcih.  

2. Da bodo naša srca še lepša in še bolj pripravljena na obhajanje praznika 
Gospodovega rojstva, pa bomo imeli prihodnjo nedeljo priložnost pred in 
med mašami za obhajanje svete spovedi. Spovedoval bo nadškof msgr. 
Marjan Turnšek. Kaj pomaga, če se je v božični noči rodil Odrešenik, če se 
ne rodi tudi v naših srcih? Ne pozabimo na to sveto dolžnost. Sveta spoved 
je duhovno zdravilo, sveto Obhajilo pa duhovno okrepčilo! Enega in 
drugega smo nadvse potrebni! 

3. V prihodnjem tednu bo med veroukom spoved za šolarje, za 8. in 9. razred 
pa bo v četrtek, ker imam v torek še predavanja na Teološki fakulteti. 

4. Vsi tisti, ki ste se prijavili na Slomškovo bralno priznanje, se po deseti maši 
oglasite v pisarni, da si sposodite knjige ali pripovedujete o prebranem. 

5. Prihodnja nedelja bo kvatrna nedelja, zato bo nabirka namenjena za 
vzdrževanje naših bogoslovcev. V imenu bogoslovcev iskren boglonaj 

6. Iskrena hvala za čiščenje cerkve. Tokrat je bilo veliko čiščenja. Iskrena 
hvala Raskovčanom. Hvala za krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo 
in vsakršno vašo pomoč in dobroto. Iskrena hvala Simonu Korošcu, Petru 
Pučniku in Milanu Trdinu za odstranitev dotrajane spovednice; hvala Dragu, 
Marku in Simonu Skerbišu za pripravo za napeljavo vodovodnih cevi za 
ogrevanje v cerkvi, hvala Maksu Leskovarju za napeljavo in Simonu 
Korošcu za raznovrstna dela, vsem pa se priporočam za finančno pomoč.  

7. Pred nami je tudi novo civilno leto. Zato vas prosim, da tisti, ki želite imeti 
naročen verski tisk preko župnije, da se čim prej oglasite v župnijski pisarni.  

Papež Frančišek: Bedeti ne pomeni 
imeti fizično odprtih oči, ampak imeti 
srce svobodno in obrnjeno v pravo 
smer, torej pripravljeno za 
darovanje in služenje. To pomeni 
bedeti. Spanec, iz katerega se 
moramo zbuditi, je sestavljen iz 
ravnodušnosti, ničevosti, iz 
nesposobnosti za vzpostavljanje 
pristnih človeških odnosov ter da se 
zavzamemo za brata, ki je sam, 
zapuščen ali bolan. Pričakovanje 
Jezusa, ki prihaja, se mora torej 
prevesti v prizadevanje za budnost. 
Gre najprej za to, da se čudimo 
Božjemu delovanju, njegovim 
presenečenjem, da damo Njemu, 
Bogu primat. Budnost tudi 
konkretno pomeni, da smo pozorni 
do svojega bližnjega, ki je v 
težavah, pustiti se nagovoriti njegovi 
stiski, ne da bi pričakovali, da bi on 
ali ona, prosila za pomoč, temveč se 
naučiti predvideti in v naprej pomagati, kakor to od vedno počne Bog z nami. 

 

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. 

3. adventna nedelja 

Družinska nedelja 

15. 12. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Jožefo Firer (obl.) in moža Alberta 

Ponedeljek 16. 12. 2019 

Adelajda (Adela), kraljica 
Ob 17.00 za + Antona Juharta (2043) 

Torek 17. 12. 2019 

Viviana, opatinja 
Ob 17.00 za + Pavlino Vrbek (2083) 

Sreda 18. 12. 2019 

Vunibald, opat 
Ob 17.00 za + Alojza Rebernaka (obl.) 

Četrtek 19. 12. 2019 

Urban V., papež 
Ob 17.00 za + Milana Mernika (2153) 

Petek 20. 12. 2019 

Dominik, opat 

Ob 17.00 za + Magdaleno Pliberšek obl. (Lončar-

jeva) 
Sobota 21. 12. 2019  

Peter Kanizij, duhovnik 
Ob 7.00 za + Marijo Gosnik (2104) 

4. adventna nedelja 

Nedelja žena in mater 

22. 12. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Vladimirja (obl.) in rodbino Gro-

sek-Flis 

3. adventna nedelja 
Družinska nedelja 

15.12.2019 

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

10.00 
OTROCI 

4. adventna nedelja 
Nedelja žena in mater 

22.12.2019 

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

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

SVETA DRUŽINA 
29.12.2019 

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

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



SVETNICA TEDNA – Adelajda, kraljica 

Kljub temu da je bila Adelajda »žrtev« političnih in gospodarskih interesov tedanjih 
najvišjih slojev družbe, ko so jo najprej še kot otroka zaročili, pozneje pa zelo mlado 
tudi poročili, je kmalu postala zgled vsem krščanskim ženam. Neustrašeno je skr-
bela za najbolj na rob potisnjene v družbi, posebej za reveže, razdajala jim je 
denar, jim pomagala in jih tolažila, kjer in kadar koli je le mogla. Z možem Lotarjem 
sta bila priljubljena med svojim ljudstvom, a je njuna družinska sreča trajala zelo 
kratek čas. Po treh letih zakona je namreč Adelajda že postala vdova. Morala bi 
prevzeti kraljestvo, a se je sovražni mejni grof Berengar dal samovoljno okronati 
za kralja. Obenem se je želel z njo poročiti, vendar se mu Adelajda ni vdala. O-
gorčen Berengar jo je oropal vsega, jo dal zapreti in mučiti. Njeni privrženci so se 
obrnili na kralja Otona, nemškega vladarja. Ta je res prišel na pomoč z veliko 
vojsko in nasilneža Berengarja pregnal. Adelajdi je medtem že sami s svojimi 
služabnicami uspelo pobegniti iz ječe na gradu Garda in se zateči k škofu v Reggio. 
Tu jo je Oton zasnubil in Adelajda je privolila. V Nemčiji so jo vsi veselo in na-
vdušeno sprejeli. Dvajset let ju je z Otonom vezala velika in iskrena ljubezen. Leta 
962 ju je papež Janez XII. v Rimu okronal in mazilil za cesarja in cesarico svete 

rimske države. Breme in odgovornost državniških poslov je 
bilo veliko in težko, saj naj bi bila Sveto rimsko cesarstvo 
nemškega naroda na neki način uresničitev božje države na 
zemlji. Adelajda v Otonove odločitve kljub temu ni posegala, 
razen kadar je šlo za vprašanje Cerkve in kulture. Ustana-
vljala je namreč samostane in zidala cerkve, hkrati pa 
sodelovala pri prenovi verskega življenja. Po Otonovi smrti 
je njegov sin Oton II. pod vplivom svoje žene Teofane in tis-
tih, ki cesarice niso marali, dosegel, da se je Adelajda um-
aknila k bratu v Burgundijo. Kasneje se je z njo pobotal in jo 
postavil za namestnico v Italiji. Po njegovi smrti pa sta mo-
rali zaradi mladoletnega prestolonaslednika prevzeti 

vodenje države obe ženski: kraljica mati Adelajda in kraljica žena Teofana. Da ne 
bi prihajalo do sporov, je Adelajda kmalu zapustila dvor, a se kasneje, po smrti 
Teofane, znova vrnila in prevzela vodenje države. Ko je Oton II. postal polnoleten, 
pa se je morala spet umakniti – tokrat v samostan Selz v Alzaciji, kjer je tudi 
končala svoje zemeljsko življenje. Ime: Izhaja iz starovisokonemških besed adal 
»plemenit« in heit »oseba, postava«. Gre torej za osebo plemenitega rodu. Rodila 
se je leta 931 v Burgundiji v Franciji, umrla pa 16. decembra 999 v Selzu v Franciji. 
Družina: Bila je hči kralja Rudolfa II. Burgundskega in Berte Švabske. S šestimi 
leti so jo zaročili, s šestnajstimi pa poročili z Lotarjem, sinom lombardijskega kralja 
Huga. Drugič se je poročila z nemškim cesarjem Otonom I. Zavetnica: nevest, 
izgnancev, staršev večjih družin, princes, ujetnikov, vdov, vnovič poročenih, žrtev 
raznih zlorab. Upodobitve: a upodobitvah je vedno imenitno oblečena, v rokah 
drži ali nosi cesarsko krono ali pa jo ima na glavi. Pogosto deli miloščino, lahko pa 
ima v roki še model cerkve ali ladjico, kar naj bi spominjalo na njej beg iz ječe. 
Goduje: 16. decembra.  
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

3. adventna nedelja 

Družinska nedelja 

Nedelja »gaudete« oz. veselja 

15. 12. 2019 – 22. 12. 2019  

 

 

Papež Frančišek umetnikom božičnega koncerta:  
Čas pred božičem nas vse kliče, da se vprašamo: Kaj jaz čakam v svojem 
življenju? Katera je moja največja želja srca? In tudi vi s svojimi pesmimi 
storite, da pride ali ponovno pride v duše številnih ljudi ta zdrava tako člo-
veška »napetost«. Dejansko je Bog, ki je položil to željo, to »žejo« v naše 
srce. In On nam pride na tej poti naproti. Seveda ne v praznem iskanju po 
imeti in pokazati se, ne, Bog tja ne pride in tam se ga ne sreča. Prav gotovo 
pa pride tja, kjer je lakota in žeja po miru, pravičnosti, svobodi in ljubezni. 

»Iz jaslic jasno izhaja sporočilo, da se ne smemo pustiti zaslepiti bogastvu 
in tolikim kratkotrajnim ponudbam sreče… Z rojstvom v jaslih Bog sam 
začne edino resnično revolucijo, ki razdedinjenim in odrinjenim daje upanje: 
revolucijo ljubezni, revolucijo nežnosti. Iz jaslic Jezus s krotko oblastjo 
razglaša poziv k podelitvi z zadnjimi kot pot k bolj človeškemu in bratskemu 
svetu, v katerem nihče ne bo izključen in odrinjen.« 
Sv. Pavel VI. je umetnikom zatrdil: »Svet potrebuje 
lepoto, da se ne pogrezne v obup. Lepota, kakor 
resnica, je nekaj, kar vlije veselje v srca ljudi, je tisti 
dragoceni sad, ki se tekom časa ne obrabi, ki 
povezuje generacije in jim z občudovanjem 
sporoča.« 
Zaradi tega smo vsi poklicani graditi »globalno vas vzgoje«, kjer tisti, ki tam 
prebiva, ustvarja mrežo človeških odnosov, ki so najboljše zdravilo proti 
vsakršni obliki diskriminacije in izoliranja. V tej vasi se vzgoja in umetnost 
srečata preko govorice glasbe in poezije, slikarstva in kiparstva, gledališča 
in filma. Vsi ti izrazi človeške ustvarjalnosti so lahko »kanali« bratstva in 
miru med ljudstvi človeške družine, kakor tudi dialoga med verstvi. Ob tem 
hvaležno izrekam, kako cenim prizadevanje salezijancev in Shsolas Occur-
rentes, s katerim peljejo naprej s tem duhom služenja projekte v Amazoniji. 
Dragi umetniki, zahvaljujem se vam za vaš prispevek. Voščim vam vse 
dobro za vaše dejavnosti ter za vašo duhovno pot in da se bo vaše srce 
raznežilo pred skrivnostjo božiča ter boste znali prenašati nekaj te nežnosti 
tistim, ki vas poslušajo. Še enkrat hvala in lep koncert. 

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