
 

1. V preteklem tednu sem obiskal in blagoslovil družine in domove v vasi: 
Novo Tepanje, Spodnje in Gornje Grušovje, Preloge, Sevec, Prepuž in 
Vrhole. Iskrena hvala vsem za lep sprejem in dar, prav tako pa tudi 
spremljevalcem: Antonu Leskovarju, Jožetu Pučniku, Janku Juhartu, 
Antonu Polegeku, Branku Sajku, Petru Korošcu, Miri Rubin in Slavku 
Juhartu. Iskren boglonaj! Jutri bom nadaljeval v Vinarju. Tisti pa, ki vas ni 
bilo doma, pa mi sporočite kdaj želite, da vas obiščem in vam blagoslovim 
dom in družino.  

2. V soboto, 11. januarja bo dekanijsko mladinsko srečanje na Prihovi. Z nami 
bo raper Rok Terkaj – Trkaj. Iskreno dobrodošel med nami! Mladi, ne 
pozabite priti na srečanje. Povabite prijatelje in prijateljice! 

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

4. Iskrena hvala Bojanu Kropfu za spravljanje hlodovine, Daniju Lubeju in 
Miranu Leskovarju za popravilo centralne peči; hvala za čiščenje in 
krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

 

»In Beseda je meso postala in med nami prebivala« (Jn 1,14). Postati meso 
pomeni učlovečenje božje Besede, učlovečenje Boga. Bog je prišel 
človeku naproti, da je v svojem večnem Sinu, ki ga evangelij imenuje 
»Beseda«, postal človek. Božji Sin si izbere pot ljudi. Ne visokostne poti 
ponosnega oblasti željnega človeka, temveč nizko pot od jasli do križa. To 
je odrešenje: sprava med nebom in zemljo, med človekom in Bogom, med 
človekom in človekom. 

ROK TERKAJ – TRKAJ, raper, pisec besedil, avtor knjige, novinar, popo-
tnik, diplomirani teolog ... : „Sem globoko veren. 
Zame je vera ključ do vsega. Če verjameš, da 
zmoreš, imaš prav, in če verjameš, da ne zmo-
reš, imaš prav tako prav (smeh). Prepričati 
samega sebe, da lahko nekaj narediš, pa ni 
vselej lahko. Vendar imam srečo, ker imam za 
seboj ljubečo družino, ki me podpira pri moji 
glasbeni in življenjski ustvarjalnosti. Vselej 
sicer ni bilo tako, pa saj je razumljivo … Ljudje, 

tudi starši, nimajo enakega notranjega pogleda, kot ga imam sam. Vendar 
pa začenjajo enako verjeti, ko vidijo in začutijo, otipljejo dosežke mojega 
dela. Svojo versko in duhovno vzgojo pa sem dobil povsod: med ljudmi, s 
katerimi sem odraščal, saj mi je domače Savsko naselje v Ljubljani prika-
zalo en vidik življenja, in sicer, da je treba imeti hrbtenico; kajti če je nimaš, 
te zlomijo. Videl sem, kaj se zgodi z narkomani, kaj se zgodi z ljudmi, ki 
veliko pijejo in se zapustijo. Ugotovil sem, kaj nočem biti. Ko pa sem prijel 
mikrofon, se je začel drugi del mojega življenja, tokrat sem videl smisel, 
to, kaj hočem biti. Raper Krs-One mi je po komadih repal: You must learn! 
(Moraš se učiti), raper Nas mi je razkril lepoto ulične poezije, guru iz sku-
pine Gangstarr mi je pojasnil, kdo je pravi MC – Master of ceremonies 
(mojster ceremonij), to je človek, ki skrbi za dobro zabavo na odru, in kdo 
to ni. Cilj vzgoje pa je bil skupen: pokazati Sloveniji in svetu, da zmorem 
biti na odru in »premakniti« ljudi. 

 
 
 

 

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. 

2. nedelja po božiču 

Nedelja mož in fantov 

05. 01. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Alojza Lipuša (obl.), Angelo in Slavka 

Ponedeljek 06. 01. 2020 

Gospodovo razglašenje 

Sveti trije kralji 

Ob 7.00 za +Nežiko Tonkovič (obl.) in Janeza 

Ob 17.00 za + Marijo Trunkl (obl.) in moža Jožeta 

Torek 07. 01. 2020 

Rajmund, duhovnik 
Ob 17.00 za + Janeza Ozimiča (30. dan) 

Sreda, 08. 01. 2020 
Severin Noriški, opat 

Ob 7.00 za + Štefanijo Gošnjak (obl.) in Jožeta 

Četrtek 09. 01. 2020 

Pij IX., papež 
Ob 17.00 za + Pavlino Vrbek (2084) 

Petek 10. 01. 2020 

Gregor Niški, škof 
Ob 17.00 za + Marijo Pučnik (Doberšek, 1919) 

Sobota 11. 01. 2020  

Pavlin Oglejski II. 
Ob 7.00 za +  Jožico Štribl (2015) 

JEZUSOV KRST 

Dekliška nedelja 

12. 01. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Jožeta Kolarja (obl.) in starše 

2. nedelja po božiču 
Nedelja mož in fantov 

05.01.2020 

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

10.00 
1. berilo: Daša Pučnik 
2. berilo: Simona Borovnik 

JEZUSOV KRST 
Dekliška nedelja 

12.01.2020 

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

10.00 
1. berilo: Lucija Pučnik 
2. berilo: Pia Pučnik 

2. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

19.01.2020 

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

10.00 
OTROCI 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rtvslo.si%2Fsvet-zabave%2Fdruzabno%2Frok-terkaj-trkaj-postal-ocka-dobrodosla-pikica-tara%2F365466&psig=AOvVaw0c4Ema1IaUHKah355U6snS&ust=1578252045659000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiltJXV6uYCFQAAAAAdAAAAABAE


Dr. Andrej Perko: “Če se moškemu onemogoči, da bi opravil 
svojo moško vlogo, se preprosto umakne.” 

Ali je bila vaša mama, kot rečemo, ‘oče in mama obenem’? Je to možno? 
Očitno je, vendar se slabo konča. V slovenskih družinah je dostikrat tako, 
da je mati ‘mati in oče obenem’, prevzame vso vlogo vzgoje in ima v rokah 
vzvode odločanja. Očetje se pa umaknejo. Če se normalnemu moškemu 
onemogoči, da bi opravil svojo moško vlogo, se preprosto umakne. Ne bori 
se s svojo ženo, ki hoče imeti vse vzvode odločitev v svojih rokah … 
A je to, da se moški noče “tepsti” z žensko, nekako globoko zapisano v 
naravo moškega? Kaj se zgodi, če se moški umakne? 
Moški se lahko umakne na ta način, da ni več prisoten v družini v vzgojnem 
smislu ali pa se celo fizično umakne. Problem imajo potem matere, ki 
ostanejo same z otroki. Oče ne more vzgajati, ker ga pač ni v družini. Samo 
iluzija je, da bo oče, ki ga ni v družini, še vzgajal. Otroci se namreč um-
aknejo k materi, ko oče kaj zahteva. Ker je to lažja pot. 
Nekateri pari ugotovijo, da ne morejo biti skupaj, in je bolj pametno, da 
gredo narazen. Mnogi ostajajo v zakonu zaradi otrok, čeprav je vse narobe. 
To je perverzno! Včasih – celo, če je oče tiran, alkoholik – mati najde izgo-
vor, da ne odide, in to zaradi otrok. Mati je dolžna odreagirati, da zaščiti 
svoje otroke! Če se oče noče urejati, mora pograbiti otroke in oditi iz tira-
nskega okolja. To je za otroke manj škodljivo. Pametne ženske zelo hitro 
naredijo red. Saj družina je sveta. Če oče noče zdraviti svoje zapitosti, mora 
mati pustiti, da sam propade, ne pa da propada še ona in zraven otroci. 
Žena mora dozoreti in postaviti ultimat. Dolžna je rešiti otroke in sebe. Tako 
tudi svetujejo pametni duhovniki. 
Zdi se, da pri reševanju zakona vse prehitro obupamo. Kaj pravite o tem? 
Seveda! Ljudje dandanes niso opremljeni za to, da bi malo potrpeli. Ko se 
poročajo, ne vedo, v kaj se spuščajo. Nezreli so. Pogosto nimajo izkušnje 
dobrega zakona, nimajo pojma o odnosih, ne vedo, da gre v odnosu za 
odrekanje, tudi trpljenje. Tega današnji mladi niso navajeni. Živijo po prin-
cipu ugodja zaljubljenosti. Zaljubljenost pa – logično – mine in znajdejo se 
v realnem svetu, kjer se izkaže, če je človek dovolj zrel, da nadaljuje odnos, 
da poskrbi za otroke in obdrži družino. A če ni opremljen z moralnimi vred-
notami, z odgovornostjo, bo ob ovirah bežal, obupal in odšel. Ne bo se ob-
rnil vase in ne bo začel reševati problemov. Vedno bo iskal krivca zunaj 
sebe, v ženi, otrocih, v okolju. Taki, ki iščejo vzroke za vse težave zunaj 
sebe, ne morejo niti začeti reševati problemov. Logično je, da takšen odnos 
ne more zdržati. Današnja družba rabi ljudi, za katere tradicija ne velja, da 
jim lažje podtika potrebe, ki to sploh niso. Ljudem brez hrbtenice, brez tra-
dicije lahko predstaviš umetne potrebe kot nujno potrebne. Stalno se poja-
vljajo nove teorije, ki so nerazumne, nelogične, nore. 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

 

2. nedelja po božiču 

Nedelja mož in fantov 

Jezus je večna Beseda! 

05. 01. 2020 – 12. 01. 2020  

 

 

Papež Frančišek  
»Ženske so izvir življenja. Pa vendar se jih nenehoma ponižuje, tepe, po-
seljuje, sili v prostitucijo in odstranjevanje življenja, ki ga nosijo v telesu. 
Vsako nasilje, zadano ženski, je oskrunjenje Boga, rojenega iz žene. Iz te-
lesa žene je prišlo zveličanje za človeškost: iz tega, kako ravnamo s tele-
som ženske, razumemo našo raven človeškosti. Koliko krat je telo ženske 
žrtvovano na profanih oltarjih reklame, zaslužka, pornografije, izkoriščanja 
kot porabne površinskosti. Treba ga je osvoboditi od potrošništva, treba ga 
je spoštovati in častiti; je najplemenitejše meso sveta, spočelo je in dalo na 
svet Ljubezen, ki nas je rešila! Danes je tudi materinstvo poniževano, kajti 
edina rast, ki je v interesu, je ekonomska rast. So matere, ki tvegajo težka 
potovanja, ko obupno poskušajo dati boljšo prihodnost sadu svojega te-
lesa, in so obravnavane kot prevelike številke s strani oseb, ki imajo trebuh, 
poln stvari, in srce, prazno ljubezni.« 
Kot pripoveduje Sveto pismo, je ženska na vrhu stvarjenja kot povzetek 
celotnega stvarstva: porajanje in varovanje življenja, občestvo z vsem, skrb 
za vse. To je, kar počne Marija: »Marija pa je vse te besede shranila in jih 
premišljevala v svojem srcu« (Lk 2,19). »Vse je shranila: veselje ob Jezu-
sovem rojstvu in žalost zaradi odtegnjene gostoljubnosti v Betlehemu; 
Jožefovo ljubezen in osuplost pastirjev; obljube in negotovosti za priho-
dnost. Vse je sprejela v srce in v svojem srcu vse postavljala na mesto, tudi 
nasprotovanja. Kajti v svojem srcu je vsako stvar urejala z ljubeznijo in vse 
izročala Bogu.« 
»Ženski je lastno, da življenje sprejme v srce. Ženska pokaže, da smisel 
življenja ni v stalnem proizvajanju stvari, ampak v sprejemanju stvari, ki so, 
v srce. Samo kdor gleda s srcem, dobro vidi, kajti zna 'videti znotraj': osebo 
onkraj njenih napak, brata onkraj njegovih slabosti, upanje v težavah, vidi 
Boga v vsem.« Ženska je darovalka in posredovalka miru in jo je treba v 
polnosti pridružiti odločitvenim procesom. Kajti ko ženske lahko posredu-
jejo svoje darove, svet ponovno postane enotnejši in mirnejši. Zato, 
pridobitev za ženske je pridobitev za vso človeštvo.« 
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