
 

 

1. Danes je kvatrna nedelja, zato gre današnja nabirka za vzdrževanje bo-
goslovcev. Iskren boglonaj za vaš dar. 

2. Iskrena hvala patru Danilu Holcu za spovedovanje med mašo. Prazniki 
brez spovedi so kot prazniki brez veselja. Odložimo dela teme in se vese-
limo Božjih milosti, ki nam jih daje po zakramentu svete spovedi.  

3. Danes so nam skavti prinesli Betlehemsko luč. Namen te luči je, da nas 
še tesneje poveže s skrivnostjo Kristusovega rojstva. Z navzočnostjo 
Betlehemske luči naj postanejo naši domovi košček Betlehema. 

4. V petek, na sveti večer pred polnočno mašo, bomo imeli 20 minutno du-
hovno pripravo na polnočnico. Mešani pevski zbor bo zapel božično de-
vetdnevnico in nekaj adventnih pesmi, zato vas prosim, da pridete k pol-
nočni maši nekoliko prej. Bomo poskrbeli, da vas ne bo zeblo. 

5. Zaradi epidemije bo na žalost tudi letos odpadel ustaljeni božični koncert. 
Namesto koncerta pa povabite drug drugega k sveti maši.  

6. Prihodnjo nedeljo, to je na nedeljo Svete Družine bo pri deseti maši bla-
goslov otrok.  

7. Lansko leto so zaradi epidemije korona virusa odpadli blagoslovi družin in 
domov. Ker smo še vedno v času epidemije, ne bom hodil nenapovedano, 
kot je bila to navada, ampak vas prosim, da se obrnete na predstavnika 
vasi (lahko tudi name) in mu sporočite, da želite blagoslov. Tako želim biti 
vsem na razpolago, ne morem pa kar nenapovedano priti v hišo, saj smo 
še vedno v nevarnosti korona virusa. Hvala za razumevanje! 

8. Iskrena hvala Maksu Leskovarju za vodovodne storitve; Janku Juhartu za 
raznovrstna dela; (13) mladincem za postavitev jaslic; Leonu Harihu, 
Slavku, Milanu in Samu Pučniku za smreke; Andreju, Daniju, Zvonku in 
Alojzu Lubeju, Francu Gumzeju, Alešu Ugeršku in Petru Tonkoviču za ko-
line; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo dobroto. 

9. V pisarni lahko dobite Marijanski koledar (3 €) 
 

Blagoslovljene božične praz-
nike! Naj vas Novorojeni ob-
sije s svojo milostjo, vas raz-
veseli in opogumi za pogovor 
in srečanje z Njim!  

žpk. Slavko Krajnc 
Papež Frančišek: Bratje in sestre se med seboj raz-
likujemo in nismo vedno istih misli, toda med nami je 
neločljiva vez, ki nas povezuje. Naj nam Božič po-
maga odkriti bratske vezi, ki nas zedinjajo kot člove-

ška bitja in povezujejo vsa ljudstva. 
 

Prihaja! – Blizu nas je že Gospod! 
Kako pripravimo naj mu svetišče, 
da vredno mu postane bivališče, 
saj v njem navzoče večno je nebo? 

Odpira tudi naše se srce, 
da z rádostjo sprejelo bi Boga, 
postalo mu svetál, dostojen dom? 

 
Izbral si sam Devico je nekoč, 
ki milosti postala je žarišče, 
Nevesta Svetega Duha, ognjišče: 
pozdravlja angel jo, časti. 

Bo zaživela tudi v nas skrivnost, 
ki dolgo že prikrita je bilá, 
a zdaj naj vidijo jo – vsi ljudje! – 

(Zdenka Serajnik) 
 

Bralci Božje besede: 
4. adventna nedelja 
Družinska nedelja 

19.12.2021 

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

10.00 
1. berilo: Polona Mlakar 
2. berilo: Tina Pučnik 

Sveta Družina 
Nedelja žena in mater 

26.12.2021 

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

10.00 
1. berilo: Timi Kos 
2. berilo: Pija Pučnik 

2. nedelja po božiču 
Nedelja mož in fantov 

02.01.2022 

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

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

4. adventna nedelja 

Družinska nedelja 
 

19. 12. 2021 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Jožefo Firer (obl.) in moža Al-

berta 

Ponedeljek 20. 12. 2021 

Dominik, opat 

Božična devetdnevnica 

Ob 7.00 za + Martino in Jožefa Skerbiša in za 
zdravje 

Torek 21. 12. 2021 

Peter Kanizij, duhovnik 

Božična devetdnevnica 

Ob 17.00 za +Matija (obl.), Antonijo in sina Ivana 

Pema 

Sreda 22. 12. 2021 

Hunger, škof 

Božična devetdnevnica 

Ob 17.00 za + Matija Pema (obl.) in sina Ivana 

Četrtek 23. 12. 2021 

Ivo, škof 

Božična devetdnevnica 

Ob 17.00  za + Janeza Pučnika 

Petek 24. 12. 2021 

Adam in Eva, prastarši 

Sveti večer 

Ob 7.00 za + Franca in Justo Kelc (220) 

Ob 23.40 Božična devetdnevnica 

Ob 24.00 za + Magdaleno Pliberšek (obl.) 

Sobota 25. 12. 2021 

BOŽIČ 
GOSPODOVO ROJSTVO 

Ob 7.00 za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Marijo Pliberšek (obl.), Jožefo in 

Antona 
Sveta družina 

Štefan, diakon; Dan samo-

stojnosti in enotnosti 
 

26. 12. 2021 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Vido Brumec in + Tajnikarjeve 



Čiščenje cerkve 

 

V današnjem evangeliju evangelist Luka opiše Marijino poslanstvo ob 
njenem obisku pri sorodnici Elizabeti z besedami: »Tiste dni je Marija 
vstala in hitro šla v pogorje, v mesto na Judovem« (Lk 1,39). 
Evangelist še doda, da je »Marija ostala z njo«, torej sorodnico 
Elizabeto, »približno tri mesece, potem pa se je vrnila na svoj 
dom« (Lk 1,56). Te preproste besede pojasnijo razlog, zakaj se je 
Marija takoj odpravila na pot. Od angela je namreč zvedela, da 
Elizabeta pričakuje otroka in je že v šestem mesecu (prim. Lk 1,36). 
Elizabeta je bila že namreč v letih in bližina mlade sorodnice Marije ji 
bo gotovo v pomoč. Zato je Marija šla k njej ter pri njej ostala okoli tri 
mesece, da bi ji nudila svojo bližino ter ji konkretno pomagala pri 
vsakodnevnih opravilih. Elizabeta tako postane simbol za številne 
ostarele in bolne, oziroma za vse tiste osebe, ki potrebujejo pomoč in 
ljubezen. In koliko jih je še tudi danes po naših družinah, naših 
skupnostih ter v naših mestih! Marija, ki se sama imenuje »Gospodova 
dekla« (Lk 1,38), je tako postala služabnica vseh ljudi, oziroma, če 
rečemo bolj natančno: služi Gospodu, ki ga sreča v bratih in sestrah. 

Benedikt XVI. 

Pridi, Gospod, v naš raztrgani, brezupni svet. 

Pridi v bedo lačnih in izkoriščanih. 

Pridi v praznoto sitih in obupanih. 

Pridi v uboštvo in suhoto naših src. 

Pridi v ozkost in temo naših misli. 

Odpri naše oči, ušesa in srca Zate. 

Odvzemi mrak našega duha, da 

spoznamo tvojo luč. 

Preustvari nas, da se bo začelo tvoje kraljestvo miru. Amen. 
 

Tedaj sem rekel: Glej prihajam; v zvitku knjige je pisano o meni, da 

izpolnim, o Bog, tvojo voljo.“ (Heb 10,7) 
 

Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI  LIST  

"SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

4. adventna nedelja 

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO 

»Blagoslovljena ti med ženami, 
in blagoslovljen sad tvojega telesa!« 

     19. 12. – 26. 12. 2021 

Papež Frančišek: Vera brez darovanja in vera brez zastonjskosti je 
nepopolna, šibka vera, bolna vera. Lahko jo primerjamo z bogato 
obloženim hranljivim krožnikom, a brez okusa, ali pa dobro odigrani tekmi 
brez golov. To ne gre, ker manjka malo soli.  
Vera brez daru, brez zastonjskosti, brez del dejavne ljubezni nas 
napravlja žalostne, kakor tisti, ki se je, čeprav ga je Jezus osebno 
pogledal z ljubeznijo, vrnil domov z žalostnim in potrtim obrazom (Mr 
10,22). Danes se vprašajmo: »Na kateri točki se nahaja moja vera? Jo 
živim zgolj iz navade in dolžnosti? Se spomnim nahraniti jo tako, da nas 
Jezus pogleda, ljubi? In od Njega pritegnjen odgovorim z zastonjskostjo, 
z velikodušnostjo, z vsem srcem?  

☼☼☼☼☼☼ 
Adventni čas je ravno za to, da se ustavimo in se vprašamo, kako naj se 
pripravimo za Božič. Papež Frančišek svetuje: telefoniraj tisti osebi, ki 
je sama, obišči tistega ostarelega ali onega bolnika, naredi nekaj, da 
postrežeš revnemu ali pomoči potrebnemu; morda je še kakšno 
odpuščanje, ki ga moraš prositi ali pa podeliti, kakšno situacijo razčistiti, 
dolg poravnati. Morda si zanemarjal molitev in po dolgem obdobju je čas, 
da se približaš Gospodovemu odpuščanju - spovedi.  

☼☼☼☼☼☼ 
Karitas: „Več luči, več upanja!“ – adventno božična akcija za otroke v 
stiski. Vzemite si listič Karitas s položnico in pomagajte po svojih močeh. 

☼☼☼☼☼☼ 
V molitvi nas Gospod privije k sebi, kakor oče svojega otroka. Tako 
postanemo veliki: ne v varljivem domišljanju glede lastne 
samozadostnosti, ampak v trdnosti, da v Očeta položimo vsako upanje.  

☼☼☼☼☼☼ 
Božič je čas sreče in topline, čas, ki ga delimo z najdražjim, z 
Novorojenim. Prišla je Luč, da bi premagala noč človeštva, prišlo je 
Življenje, da bi se zoperstavilo »kulturi smrti«, prišla je Pot, da bi pokazala, 
ljudem, ki tavajo v tej »dolini solz«, smer, ki pelje v Nebesa. 

Prihova:                   petek, 10. 12. 2021 Sp. Grušovje:          petek, 28. 01. 2022 

Raskovec:               petek, 17. 12. 2021 Preloge:                   petek, 04. 02. 2022 

Dobrova :                petek, 24. 12. 2021 Vrhole:                     petek, 11. 02. 2022 

Dobriška vas:         petek, 31. 12. 2021 Sevec:                     petek, 18. 02. 2022 

Pobrež:                    petek, 07. 01. 2022 Prepuž:                    petek, 25. 02. 2022 

Novo Tepanje:        petek, 14. 01. 2022 Vinarje:                      petek, 4. 03. 2022 

Zg. Grušovje:          petek, 21. 01. 2022 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

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

