
 

 

1. Danes je nedelja Svete Družine, zato bo po maši blagoslov otrok. Obe-
nem je danes Štefanovo, zato bomo blagoslovili tudi sol in vodo, jutri na 
Janezovo pa bo blagoslov vina. 

2. Vabljeni k ogledu jaslic v cerkvi, pred župniščem, v 
Petrovi dolini, pri Sv. Joštu (1.in 2.jan.) in pri kozolcu 
TD Vitica na Prelogah. 

3. Letos so naši moški že devetindvajsetič po vrsti na-
mestili božično zvezdo na zvonik. Iskrena hvala: Al-
fonzu, Matjažu in Antonu Zajku, Slavku Leskovarju 
in Darjanu Gorenaku; hvala Slavku Pučniku in Le-
onu Harihu za delo v gozdu; hvala Petru Tonkoviču, 
Francu Gumzeju, Slavku Juhartu in Alojzu Lubeju 
za postavitev jaslic pred župniščem; hvala za čišče-
nje in krašenje, darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

4. V prihodnjem tednu bom na razpolago za blagoslov domov tistim, ki boste 
svojo željo posebej sporočili predstavniku vasi, ki je v župnijskem svetu 
ali direktno meni (051324345). Četudi sem dvakrat cepljen in prebolevnik, 
ter se in se bom v teh prazničnih dneh tudi vsak dan testiral, bom obiskal 
le tiste, ki boste posebej naročili ali me poklicali. Kot vaš dušni pastir vam 
želim biti vedno na razpolago, sami pa presodite in se odločite, ali je pri-
merno da vas letos obiščem ali ne.  

5. Pred nami je novo civilno leto. Zato vas prosim, da tisti, ki želite imeti na-
ročen verski tisk preko župnije, da se oglasite v župnijski pisarni. 
 

Papež Frančišek v poslanici za novo leto: Dialog pomeni poslušati drug 
drugega, razpravljati, se dogovarjati in hoditi skupaj. Pospeševanje vsega 
tega med generacijami pomeni krčiti trdo in nerodovitno zemljo spopada 
in odmeta, da bi na njej gojili semena trajnega in skupnega miru. 

Svetovna kriza, ki jo doživljamo, nam v srečanju in dialogu med 
generacijami kaže gonilno silo zdrave politike, ki se ne zadovolji z 
upravljanjem obstoječega »s krpanjem ali s hitrimi, priložnostnimi 
rešitvami«, ampak se ponuja kot vzvišena oblika ljubezni do drugega, v 
iskanju skupnih in trajnostnih projektov. 

Če bomo v težavah znali uresničevati ta medgeneracijski dialog, 
»bomo lahko dobro ukoreninjeni v sedanjosti in bomo od tod obiskovali 
preteklost in prihodnost: preteklost zato, da se bomo iz zgodovine učili in 
da bomo zdravili rane, ki nas včasih določajo; prihodnost pa zato, da 
bomo hranili navdušenje, omogočali rojevanje sanj, prebujanje prerokb in 
razcvetanje upanja.  

Po drugi strani pa priložnost za 
skupno graditev poti miru ne more 
zanemariti izobraževanja in dela, ki sta 
privilegirana kraja in konteksta 
medgeneracijskega dialoga. Izobrazba 
preskrbi slovnico dialoga med 
generacijami, v izkušnji dela pa moški in 
ženske različnih generacij skupaj 
sodelujejo, izmenjajo spoznanja, izkušnje 
in veščine zaradi skupnega dobrega. 
 

Dragi župljani! 
Ne pozabite, kako lepo je v cerkvi videti mlade družine. Ti malčki še iščejo 
svojo pot v življenju in začenjajo graditi svoj odnos z Očetom. Bolj kot 
kdajkoli prej moramo v današnjem času nuditi podporo svojim popolno 
nepopolnim otrokom in njihovim družinam.            Aleteia 
 

Bralci Božje besede: 
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 

Jezusov krst 
Dekliška nedelja 

09.01.2022 

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

10.00 
1. berilo: Žan Pem 
2. berilo: Pavlica Pučnik 

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 

Ponedeljek 27. 12. 2021 

Janez, apostol 

Ob 7.00 za + Jožeta Pliberška (obl.) in Jožefo 
(Petkovi) 

Torek 28. 12. 2021 

Nedolžni otroci, mučenci 

Ob 7.00 za +Albina (obl.), Jožefo, Metoda in Ma-

rijo Pučnik 

Sreda 29. 12. 2021 

David, kralj 
Ob 7.00 za + Heleno Levart (2382) 

Četrtek 30. 12. 2021 

Feliks I., papež 

Ob 7.00  za + Vladimirja Groseka (obl.) in vse + 

iz družin Flis - Grosek  

Petek 31. 12. 2021 

Silvester (Silvo), papež 
Ob 7.00 za + Ljudmilo in Antona Juharta (N7) 

Sobota 01.01.2022 

Marija, Sveta Božja Mati 

NOVO LETO 

Ob 07.00 za + Barbaro Kočnik (2317) 

Ob 10.00 za + Janeza Pučnika (287) 

2. nedelja po Božiču 

Nedelja mož in fantov 
 

02. 01. 2022 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Alojza Lipuša (obl.), Angelo in 

Slavka 



Čiščenje cerkve 

 

Z Jezusovim rojstvom Bog postane del zgodovine človeštva. Leto 
njegovega rojstva deli zgodovino na dvoje: pred in po Kristusu. S 
trenutkom, ko se je Božji Sin učlovečil, se je svet spremenil. Prišla je Luč, 
da bi premagala moralno 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. 
Praznik Jezusovega rojstva je za vsakega kristjana priložnost, da se 
odpre in dovoli, da se Bog rodi v njegovem srcu ter tako utrdi in poglobi 
svojo vero. BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE! 
 

Božič 1967 – zdravnik zavrnil pomoč ponesrečenki in ni vedel, da je 
bila ta njegova mati.  
Leta 1967 se je na božični dan v Venezueli, v mestu Barcelona di 
Venezuela, zgodilo tole. Od jutranje sv. maše je šla starejša gospa. Na 
prehodu za pešce jo je z avtom zbil neki brezobziren voznik in odpeljal 
dalje. Hudo poškodovana je precej časa ležala na tleh. Dva mlada fanta 
sta jo končno s svojim avtom pripeljala na socialno kliniko. V žepu je imela 
izkaznico na ime Consuela Sanchez. Dežurni zdravnik je godrnjal: »Zakaj 
ste jo pripeljali sem? Pri nas ne nudimo prve pomoči. Odpeljite jo v mestno 
bolnišnico.« Medicinska sestra ga je prosila: »G. doktor, zgodila se je 
težka prometna nesreča. Hitro je treba ukrepati. Pomagajmo 
ponesrečenki!« Dežurni zdravnik pa je vztrajal: »Odpeljite jo v mestno 
bolnišnico!« Odpeljali so jo v mestno bolnišnico, kjer so ugotovili: »Srčno 
popuščanje, predsmrtna omedlevica, dvojni zlom rok in nog, krvavenje iz 
ušes … Prepozno so jo pripeljali.« Medtem je dežurnemu zdravniku iz 
klinike telefonirala rodna sestra: »Hugo, mama se ni vrnila od jutranje 
maše.« In čez nekaj minut zopet. »Mamo je na cesti zbil avto. Zvedela 
sem, da so jo odpeljali v bolnišnico.« Medicinska sestra iz socialne klinike 
se je zanimala v mestni bolnišnici, kako je s ponesrečenko. Povedali so 
ji, da je gospa umrla in da ji je bilo ime Consuela Sanchez. Ko je zdravnik, 
ki je zavrnil pomoč ponesrečenki, slišal za to ime, se je onesvestil: 
ponesrečenka je bila njegova mati. (F. Mihelčič, Sejavec, 1 B, 1972) 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

Sveta družina 

Nedelja žena in mater 

»Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da  
moram biti v tem, kar je mojega Očeta?«      

26. 12. – 02. 01. 2022 

Papež Frančišek: Božična noč je noč veselja, 
hvaležnosti in upanja. Skupaj z angeli smo tudi mi povabljeni, da slavimo 
Boga, ker je dober, zvest in usmiljen. 
V božični noči še prav na poseben 
način doživljamo Božjo bližino, 
njegovo dobroto in ljubezen. Ob tem 
smo vsi povabljeni, da sprejmemo dar 
nebeškega Očeta, ko nam v teh dneh 
pošilja svojega Sina in s tem podarja 
našemu življenju nov smisel in kaže na 
pravo vsebino človeškega življenja. 
Naše življenje naj postane jasen odgovor na podeljeni neizmerni Božji 
dar, naj bo prežeto z ljubeznijo do Boga in  z našo medsebojno ljubeznijo. 

☼☼☼☼☼☼ 
26. december - dan samostojnosti in enotnosti 
Obdarjeni z odločnostjo smo se odločili, da hočemo zaklad naše države 
imeti v svojih rokah in odgovorno odločati o njegovi sedanjosti in 
prihodnosti. Da bi spoznali, da je to zaklad, ki ga moramo varovati in ne 
skupni bankomat, iz katerega vsak jemlje po svojih željah. 
Ko vsem iskreno čestitam ob prazniku naše samostojnosti in enotnosti, 
želim, da bi zares praznovali. Imamo državo. Bodimo hvaležni zanjo in 
ponosni nanjo. Ne dovolimo, da se v »strup preobrača vse, kar srce si 
sladkega obeta.« Ne poslušajmo siren pogube, ampak prisluhnimo 
angelu prihodnosti. Zato hočem danes skupaj z vsemi kristjani moliti 
posebej za našo domovino: 
Ljubi Bog, blagoslovi našo domovino, očisti jo vsega zla, ki jo trenutno 
razjeda. Pošlji blagoslov na vse ljudi in očisti duha voditeljev, ki jo morajo 
voditi v svetosti. Daj, da bo zmagalo dobro zaradi vseh rodov, ki so živeli 
sveto, ki so slavili Boga in Mater Božjo. Blagoslovi našo domovino, da jo 
bodo vodili ljudje, ki so vredni Božjega usmiljenja. Amen. 

Msgr. Stanislav Zore 
Ljubljanski nadškof metropolit 

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

