
 

1. Z današnjim dnem sklepamo božični čas in vstopamo v čas med letom, ko 
ne obhajamo posebnega vidika Kristusove skrivnosti, pač pa se 
spominjamo Kristusove skrivnosti v njeni polnosti, zlasti ob nedeljah. Tako 
smo z današnjo uvodno pesmijo, katere namen je v tem, da naznani čas ali 
praznik, ki ga obhajamo, zaključili z božičnimi pesmimi, razen da bomo še 
tu in tam na koncu maše zapeli kakšno božično pesem in s tem podaljšali 
božično vzdušje. Od jutri naprej bo liturgična barva zelena, ki ponazarja 
upanje in umirjenost, saj so v njej uravnovešeni vsi kontrasti.  

2. V preteklem tednu sem obiskal in blagoslovil družine in domove v Vinarju. 
Iskrena hvala za lep sprejem in dar, obenem pa hvala spremljevalcema 
Kristini Strnad in Petru Tonkoviču. S tem sem končal blagoslavljanje družin 
in domov po fari. Če sem koga izpustil mi sporočite in vas bom z veseljem 
obiskal. Tudi tistim, ki so sporočili, da jih ne bo doma in tistim, ki so naročili, 
naj jih ne obiščem, želim Mir in dobro v novem letu! 

3. Včeraj smo imeli pri nas na Prihovi dekanijsko srečanje mladih. Srečanja 
se je udeležilo samo 33 mladincev, po večini Prihovčani. Gost večera je bil 
g. Rok Terkaj iz Ljubljane. Znan je po svoji raper glasbi. Iskrena hvala Roku 
za pričevanje in petje, mladincem pa, da ste se srečanja udeležili. 

4. Vljudno vas prosimo, da vse, ki želite biti naročeni na verski tisk preko 
župnišča, da še danes sporočite v župnijsko pisarno. 

5. Ker ima letos mesec maj kar pet nedelj, je prišlo do različnega 
razumevanja, na katero nedeljo bo prvo sveto obhajilo. Zato sporočam, da 
bo prvo sveto obhajilo 17. in ne 24. maja, kot je zapisano na župnijskem 
koledarju. Hvala za razumevanje! 

6. Prihodnjo nedeljo, 19. januarja, bo ob 16.00 uri koncert v cerkvi sv. Janeza 
Krstnika v Čadramu in sicer v spomin na dolgoletnega župnika in dekana 
g. Romana Štusa. Vabljeni! 

7. Pri blagoslovih hiš in družin ste dobili zgibanko s programom misijona, ki 
bo od 4. do. 5. postne nedelje, to je od 22. do 29. marca 2020. Zato vas 
prosim, da pri vsaki večerni molitvi zmolite molitev za misijon s prošnjo, naj 
Sveti Duh omehča naša srca in jih razpoloži za poživitev družinske molitve, 
poglobljeno vero, trdnejše upanje in dejavnejšo ljubezen. 

8. Iskrena hvala Cvetki Frešer in Milici Lubej za sokove, sadje in pecivo za 
mladino; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

 
 

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. 

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 

Ponedeljek 13. 01. 2020 

Hilarij (Radovan), škof 
Ob 17.00 za +Milana Mernika (2154) 

Torek 14. 01. 2020 

Feliks Nolanski, duh. 
Ob 15.00 pogrebna za +Pavla Kolarja iz Sp. Grušovja  

Sreda, 15. 01. 2020 
Mihej, Habakuk 

Ob 17.00 za + Mihaela in Ano Močnik (obl.) ter soro-
dnike 

Četrtek 16. 01. 2020 

Honorat, škof 

Ob 17.00 za + Albina in Marijo Brumec (obl.), Poldija 

in Marijo Zadek 

Petek 17. 01. 2020 

Anton (Zvonko), pušč. 
Ob 7.00 za + Antona Juharta (2045) 

Sobota 18. 01. 2020  

Marjeta Ogrska, kneg. 

ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 

Ob 7.00 za + Marijo Gosnik (2105) 

2. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

19. 01. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Pri Sv. Joštu 

Ob 10.00 uri za + Vero (obl.), Amalijo in Karla Juharta 

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 

3. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

26.01.2020 

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

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

Novoletno srečanje mladine 2020 



POT DO DUŠE SOZAKONCA 
 

Kaj to praktično pomeni? Če upata, da se bosta nekoč res začela 
dobro pogovarjati, in se za to tudi želita potruditi, se to ne bo zgodilo kar 
tako po človeško. Če mislita, da sta kristjana zato, ker se najprej po-
govarjata in nato kot pika na »i« še molita, sta v zmoti. Najprej molita, 
ali v avtu ali doma in nato se pogovarjajta.  

Ne odpira duše sozakonca tvoja tankočutna in inteligentna 
beseda, tvoja spretnost besedovanja v prodiranju v notranjost duše soz-
akonca. Ampak je Bog tisti, ki kot pri Mariji odpira obzorja notranjega 
sveta sozakonca. 

Zame je pri spovedovanju največja bolečina, ko poročeni pari 
naštevajo svoje grehe, ne omenijo pa, da skupaj ne molijo. To je ključni 
problem, to je edini usodni greh. Zakonci naj se ne ukvarjajo toliko s 
tem, ali ga v tem ali onem polomijo, ampak z vprašanjem, kdaj sva 
midva res zbrana v Njegovem imenu, da je On sredi med nama. Zato 
reci svoji ženi: ‘Zmoliva Očenaš, ali desetko ali kaj več za najinega otroka, 
da bi se lahko učil, da ne bi skrenil s prave poti; zmoliva Očenaš za najine 
starše, za potrebe države, sveta itd.« 

Ko bo v molitvi Gospod med vama, si bosta upala biti drug pred 
drugim ranljiva. Lahko se je sleči pred sozakoncem, teže pa mu je odkriti 
svojo ranljivo dušo, ker si preponosen, pa sam ne veš, zakaj; teže je opi-
sati strahove, skrite želje, načrte, ambicije; in to brez strahu, da ne boš 
nerazumljen, zavrnjen, da bo tvoje probleme sozakonec minimiziral, češ, 
saj ni tako hudo, ali kaj pa si domišljaš. 

Samo če sta po molitvi in Božji besedi v Bogu, v Njegovem 
Svetem Duhu, si bosta upala drug drugemu povedati, kaj vaju pri 
drugem iritira, kaj žali, kaj prizadene, pa tudi kaj navduši in dela po-
nosnega. 

Ni čudno, da je papež Frančišek v apostolski spodbudi Amoris 
Laetitia v poglavju o vzgoji, postavil vprašanje na enak način kot Lojze 
Kovačič: »Kje je duša mojega otroka?« Če naj otroka res dobro 
vzgajava, ne potrebujeva mnogo priročnikov, ampak naj spremljava njeg-
ovo dušo. A do otrokove duše bova prišla le, če bova prej našla pot 
do duše drug drugega. 

To, kar se mora v zakonu in družini uresničiti, se bo, če se bosta 
poznala. Sveti Duh je pot in prostor tega spoznanja. Vse drugo je utvara 
in začasna rešitev. 

Milan Knep, Krk, 8. decembra 2019 

   http://www.diz.si/kje-je-dusa-mojega-sozakonca/  
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

 

JEZUSOV KRST 

Ta je moj ljubljeni Sin…  

Dekliška nedelja 

12. 01. 2020 – 19. 01. 2020  

 

 

Na nedeljo Jezusovega krsta se ob Jezusovem krstu spominjamo tudi svo-
jega krsta. Krst, ki ga je podeljeval Janez Krstnik v reki Jordan, je bil krst 
pokore, znamenje spreobrnjenja. Po Jezusovem krstu, ki je zakrament, pa 
prejmemo milost, da bomo božje otroštvo lahko živeli. Zakrament krsta 
predstavlja temelj krščanskega življenja. Je prvi zakrament, ki ga prejmemo 
le enkrat v življenju, saj nam vtisne neizbrisno duhovno znamenje božjega 
otroštva. Pri krstu namreč postanemo Božji otroci, bratje in sestre. Glavni 
delivec krsta je Jezus Kristus, glava Cerkve, krstijo pa nas duhovniki, škofje 
ali diakoni. V sili pa lahko krsti vsak človek, ki v veri Cerkve oblije otroka z 
vodo in izreče besede: (Ime), jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega 
Duha, nato pa to dejanje naznani duhovniku. 
 

Jezus ni imel greha, ker je Bog. Zato ni potreboval, da bi moral biti 
krščen. Zakaj se je dal krstiti? 
1. Jezus se je dal krstiti, da bi posvetil krstno vodo za 
kristjane. S tem dejanjem je bila voda blagoslovljena.  
2. Jezus je stopil v vodo naše grešnosti, se utelesil in 
vzel nase naše grehe, da bi nas pripeljal domov k 
Očetu (sv. Ignacij Antiohijski).  
3. Jezusov krst je začetek njegovega javnega delova-
nja, mesijanskega služenja in odrešenjskega dela. 
4. Jezusov krst je uradno razodetje Jezusovega božanstva. Oče ga 
razglasi: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Jezus ni le člo-
vek, ampak tudi Bog. Po njem smo udeleženi življenja v Svetem 
Duhu. 5. Jezus je s krstom izpolnil Očetovo voljo. 

 

S krstom smo povabljeni, da hodimo po Jezusovi poti in da napravimo 
Njegovo poslanstvo za svoje poslanstvo, da bo mogla v zmedah da-
našnjega sveta po nas pritekati moč Njegove milosti. 
Bog ima z vsakim svoj poseben načrt. Vsakogar hoče. Nihče ni odveč, 
nihče ni zgolj naključje. Bog hoče mene. In kaj hoče od mene, pa naj 
vsak sam odgovori! 
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