
 

1. Zvečer ob 18.00 uri ste vabljeni na »Čisto pravi božični koncert v župnijsko 
cerkev. Nastopali bodo vsi domači pevski zbori: PEPZ Marije Zavetnice, 
MOPZ, vokalna skupina Jubilus ter gostje: Katarina Barbara Krnjak ter 
Katarina in Andrej (Dotik glasbe). Vabljeni! 

2. Ob 10.00 uri: Iskrena hvala katehistinji Urški Flis in otrokom za prijetno 
božično igro, Klavdiji Ozimič in otrokom za dejavno sodelovanje pri maši. 
Po sklepnem mašnem blagoslovu pa bo sledil posebni blagoslov otrok, 
pri katerem bodo otroci prejeli ovčko in še kaj sladkega. 

3. Jutri na Štefanovo (po kosilu) bom po starodavni navadi in redu začel z 
blagoslovom družin in domov. Začel bom na Prihovi in nadaljeval po usta-
ljenem redu. Lepo prosim, da se povežete s predstavnikom vasi.  

4. Iskrena hvala Leonu Harihu in Daši Pučnik za smreke; Izi Pučnik in mla-
dincem za postavitev jaslic v cerkvi; Petru Tonkoviču, Simonu Korošcu, 
Petru Pučniku, Milanu Trdinu, Branku Brumecu in Ivanu Starcu za posta-
vitev jaslic pred vrtom. 

5. Letos je že tridesetič, odkar ste namestili božično zvezdo na zvonik. Načrt 
za zvezdo je narisala Ljuba Zajko (Uršič), izdelal pa jo je njen mož Anton, 
pomagali pa so mu nečaki, še posebej Alfonz, ki že 30 let organizira njeno 
namestitev. Sprva so mu pomagali bratje ter Oto Mihelag in Oto List, ver-
jetno še kakšen drug, letos pa so jo namestili: Alfonz, Matjaž in Marko 

Zajko, Darjan Gorenak, Žiga Čoh in Slavko Leskovar, za kar se vam 

iskreno zahvaljujem. Upam, da se bomo učakali vsaj 50-letnice!        

6. Prvega in drugega januarja bo podružna cerkev sv. Jošta odprta za ogled 
jaslic. Lepo vabljeni!         . 

7. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno 
vašo pomoč in dobroto. V pisarni lahko dobite Marijanski koledar (3 €) 

 

1. Brezskrbno svet počiva v svojem snu, 
ničesar več ni treba se mu bati, 
polnoč se sklanja nanj kot dobra mati: 
življenje dala pravkar je – Bogu --- 

2. rodila nam človeškega Sinú, 
ki ves enak med svojimi je brati, 
da mogli bi čim bolje ga spoznati, 
saj Rešenik je našega rodú. 
 

3. Deviška Mati moli ga, objema, 
med vsemi prva in najboljša vseh, 
ki bodo ga častili še poslej. 

4. Nobenih nima njena sreča mej, 
nasmeh utrinja v nežnih se očeh: 
srce ljubezen Božja ji razvnema. 

Zdenka Serajnik 
 
 

Blagoslovljene božične praznike! Naj 
vas Novorojeni, ki je Luč z Neba, ki je 
razveselila pastirje, razveseli in razpo-
loži za prinašanje luči v temo današnjih 
dni. Naj bo ta Luč še naprej dejavna v 
vaših srcih in v vaših dobrih delih.  

žpk. Slavko Krajnc 
 

Papež Frančišek: »Glejte Dete in glejte zvezdo. Dete Jezus pomeni upa-
nje. Prinesel je upanje, čeprav se je rodil reven, preganjan, moral je 
bežati.« Pomembna sta oba: Dete in zvezda. Oboje je sporočilo božiča. 
»Naj vam Gospod da nežnost otroka, da ne bi izgubili človeške nežnosti; 
in naj vam da luč zvezde. Če gledaš zvezdo, veš, kje je pot. Če gledaš 
Dete, veš, kaj moraš čutiti v srcu. To je moje voščilo: vsak med vami naj 
gleda Dete in naj gleda zvezdo.« 
 

Mariborski nadškof Alojzij Cvikl: Sveta noč je noč, ki nagovarja vsa-
kega od nas. To je noč, ko se spominjamo, da se je Bog za nas rodil kot 
otrok. Božje dete v jaslicah vsakemu od nas ponuja roko in nas vabi na 
skupno pot. Vse je odvisno od tega, ali smo sposobni odpreti naša srca in 
prepoznati dar, ki nam je ponujen. 

 

Papež Frančišek: »Ko vidim otroka v invalidskem vozičku, ko vidim 
bolnega otroka, ko mi otroka pripeljejo, ker umira – to se me dotakne. 
Vprašanje Dostojevskega “zakaj trpijo otroci“ je skrivnost. A ta skrivnost 
te približa Bogu. Ena najlepših stvari je pobožati otroka, kar mi je zelo 
všeč. Ter pobožati ostarele. Zanimivo. Pobožati ostarele in pobožati 
otroke. Nežnost ostarelih in nežnost otrok.« 

 

BOŽIČ 
Gospodovo rojstvo 

Nedelja žena in mater 

25. 12. 2022 

Ob 24.00 za + Matija Pema, Antonijo in sina Ivana 
Ob 07.00 za  žive in + farane  
Ob 10.00 za + Vido Brumec in + Tajnikarjeve 
Po maši bodo otroci uprizorili božično skrivnost 

Ponedeljek, 26.12.2022 

Štefan, diakon 

Ob 7.00 za + Branka Samarđia (obl.) 
Ob 10.00 za +Albina (obl.), Jožefo, Metoda in Ma-

rijo Pučnik 
Torek, 27. 12. 2022 

Janez, apostol 
Ob 7.00 + Janeza in rodbino Tonkovič  

Sreda, 28.12.2022 

Nedolžni otroci, muč. 

Ob 7.00 za + Matildo in Jožefa Pliberška (obl., Pet-
kovi 359) 

Četrtek, 29.12.2022 

David, kralj 
Ob 7.00 za + Ivana Brgleza (524) 

Petek, 30.12.2022 

Sveta Družina 

Ob 7.00 + moža Vladimirja Groseka (obl.) in vse + 
iz družin Grosek in Flis  

Sobota, 31.12.2022 

Silvester (Silvo),papež 
Ob 07.00 + Kristino Bučar (516) 

SV. BOŽJA MATI 

Novo leto – dan miru 

Nedelja mož in fantov 
01. 01. 2023 

Ob 07.00 za  žive in + farane  
Ob 10.00 za + Ano Rajh (592) 



Čiščenje cerkve 
 

 

Bralci Božje besede: 
BOŽIČ 

Ned. Gosp. rojstva 
25.12.2022 

24.00 
1. ber.: Karmen Pučnik 
2. ber.: Marjana Pučnik 

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

10.00 
1. b.: otroci 
2. b.: otroci  

Nedelja SVETE DRUŽINE 
Nedelja mož in fantov 

01.01.2023 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Andrej Pušnik 

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

2. nedelja po Božiču 
Dekliška nedelja 

08.01.2023 

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

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

 

Papež Frančišek: »Lahko rečem, da se počutim srečnega. Gospod me 
spremlja. Čutim se kot pastir in počnem, kar je moja poklicanost. Sem 
grešnik. Jutri pride spovednik ... vsakih 15 dni pride frančiškan, sveti mož, 
ki me odveže grehov. Zadovoljen sem, saj vidim, da mi Gospod pomaga 
hoditi naprej.« 
 

67                  RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE: ZVONJENJE PRI MAŠI 

Zvonjenje pri maši je prepuščeno krajevnim navadam in predpisom 
posameznih škofij ali cerkvenih pokrajin. Novodilo pravi samo to: »Malo 
pred posvetitvijo strežnik opozori vernike z znamenjem zvonca, če je. 
Zvoni tudi med obojnim povzdigovanjem, kakor je krajevna navada.«  

Pri nas pa se je ohranil običaj, da ministrant pozvoni pri epiklezi nad 
darovi, to je, ko mašnik moli: »Zato posveti, prosimo, Gospod te darove, 
da nam postanejo telo in kri… in naredi križ nad darovi.; nato s trikratnim 
zamahom pri povzdigovanju hostije in prav tako pri povzdigovanju ke-
liha, ter z dvakratnim zamahom, ko mašnik poklekne po povzdigovanju 
hostije in po povzdigovanju keliha. 

S trikratnim zamahom pozvoni tudi po besedah »Glejte, Jagnje 
Božje, ki odjemlje grehe sveta« in po tem, ko mašnik zaužije Kristusovo 
kri iz keliha, z enim ali dvema zamahoma in povabi vernike k obhajilu. 
Z »oltarnimi zvonci« lahko pozvonimo tudi pri zahvalni pesmi ter pri slavi 
večerne maše velikega četrtka in velikonočne vigilije. 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO 

»Glej, devica bo spočela in rodila sina 
in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog 

z nami.« 
25. 12. – 01. 01. 2023 

 

Papež Frančišek: Poglejmo prvi božič v zgodovini 
Tisti prvi božič v zgodovini je bil poln presenečenj. Začenja se z Marijo, 

ki je bila zaročena z Jožefom. Prišel je angel in ji spremenil življenje. Kot 
devica bo mati. Nadalje Jožef, ki je poklican biti oče sinu, ki ga ni spočel.  
In sin – tu je preobrat – pride v najmanj primernem trenutku, torej takrat, 
ko sta bila Marija in Jožef zaročenca in po postavi nista smela živeti sku-
paj. Pred pohujšanjem je zdrav čut tistega časa vabil Jožefa, da zavrne 
Marijo in si tako reši svoje dobro ime. Toda on, čeprav je imel pravico, 
preseneti, tako da ne škoduje Mariji, jo misli na skrivaj odsloviti za ceno 
izgube svojega dobrega imena. Zatem je še eno presenečenje. Bog mu v 
sanjah spremeni načrt in ga prosi naj vzame k sebi Marijo. Ko je bil Jezus 
rojen in je imel načrte z družino, mu je bilo v sanjah rečeno, naj vstane in 
gre v Egipt. Skratka, božič prinaša nepričakovane spremembe življenja. 
In če želimo mi živeti božič, moramo odpreti srce ter biti pripravljeni na 
presenečenja, to je na nepričakovano spremembo življenja. 

V božični noči pa pride največje presenečenje, Najvišji je namreč 
majhen otrok. Božja Beseda je otročiček, ki dobesedno pomeni 
»nesposoben govoriti«. In Božja Beseda postane torej »nesposobna 
govoriti«. Zveličarja niso sprejele oblasti tistega časa in kraja ali 
veleposlaniki, ne, temveč preprosti pastirji, ki so potem, ko so jih 
presenetili angeli med njihovim nočnim delom, so brez odlašanja prihiteli. 
Kdo bi to pričakoval? Božič je torej praznovati nepojmljivega Boga, ki 
prevrača našo logiko in naša pričakovanja. 

Uresničiti božič je torej sprejeti na zemlji presenečenja nebes. Ne 
moremo več živeti »zemeljsko na zemlji«, ko pa je nebo na svet prineslo 
svojo novost. Božič začenja novo obdobje, kjer življenja ne načrtujemo, 
temveč podarjamo, kjer se ne živi več zase na osnovi lastnih okusov, 
temveč za Boga in z Bogom, kajti od božiča je Bog, Bog z nami, ki živi z 
nami, hodi z nami. Živeti božič je pustiti se pretresti z njegovo 
presenetljivo novostjo. Božič je zmaga ponižnosti nad oholostjo, 
preprostosti nad obilnostjo, tišine nad truščem, molitve nad »mojim 
časom«, Boga nad mojim jazom. 

Prihova:                  petek, 09. 12. 2022 Sp. Grušovje:          petek, 27. 01. 2023 

Raskovec:              petek, 16. 12. 2022 Preloge:                   petek, 03. 02. 2023 

Dobrova :               petek, 23. 12. 2022 Vrhole:                     petek, 10. 02. 2023 

Dobriška vas:         petek, 30. 12. 2022 Sevec:                      petek, 17. 02. 2023 

Pobrež:                   petek, 06. 01. 2023 Prepuž:                    petek, 24. 02. 2023 

Novo Tepanje:       petek, 13. 01. 2023 Vinarje:                      petek, 03. 03. 2023 

Zg. Grušovje:         petek, 20. 01. 2023 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

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

