
 

 

1. Obhajamo nedeljo Božje besede, zato je prav, da danes ped kosilom in 
pred večerjo namesto ali pred molitvijo preberete en odlomek iz Svetega 
pisma, po kosilu pa molitev za edinost kristjanov, kot jo imate v tem 
župnijskem listu. 

2. Iskrena hvala Milanu Pučniku za železni oder, ki ga je kar nekaj časa       

potrebovala slikarka Lucija pri slikanju v dvorani, hvala Davorju Mlakarju 
pri urejanju ceste in prostora za deponijo lesa ob njivi; hvala za čiščenje 
in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in 
dobroto. 

3. Lepo prosim, da mi do torka sporočite, kdor bi želel imeti naročeno Dru-
žino ali Ognjišče preko župnije; otroci pa naj prinesejo šparavčke z darovi 
za lačne otroke. 
 

MOLITEV V TEDNU ZA EDINOST KRISTJANOV 

Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji 
učenci popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo živo 
začutili, kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost. Daj nam 
iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in 
medsebojno nenaklonjenost, ki se morda skrivajo v nas. Daj nam po-
guma, da bomo vse to izkoreninili. Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi, 
da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev za edinost 
kristjanov, kakršno Ti hočeš. V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo 
Pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen. 

Papež Frančišek: »Posredovanje vere otrokom predpostavlja, da 
starši resnično izkusijo, da je treba v Boga zaupati, ga iskati in potrebovati. 
Kajti samo tako en rod oznanja drugemu rodu slavo njegovih del, 
pripoveduje o silovitih Božjih delih (prim. Ps 145,4), samo tako lahko oče 
pripoveduje otrokom o Božji zvestobi (prim. Iz 38,19).«  
 
Današnja nedelja Božje besede je praznik 
Svetega pisma, ki ga je papež Frančišek s 
pismom Odprl jim je um (Aperuit illis) leta 
2019 razglasil za vso Cerkev in ga obhajamo 
v mesecu januarju, na 3. nedeljo med 
letom. Geslo današnje nedelje je: »Tudi ona 
dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na 
poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju 
kruha.« (Lk 24,35) Učenca sta povabljena, da od poslušanja ali branja 
Božje besede stopita na pot oznanjevalca. Skratka: od branja do 
oznanjevanja, od bralca do pričevalca. 
 

Otroci pri maši 4.   
Obisk svete maše z majhnimi otroki je zahtevna stvar, z otrokom s 
posebnimi potrebami pa se to včasih zdi kar nemogoče. Ne pozabite: 
župnija je vaš dom. Vsi smo člani Božje družine in naša dolžnost je, da 
drug drugega podpiramo. Povejte sožupljanom, če potrebujete pomoč ali 
če imate kakršnekoli posebne zahteve, predvsem pa bodite pozorni na 
druge, ki morda potrebujejo vašo pomoč. 
 
Škofijska gimnazija in Dijaški dom A. M. Slomška Maribor vabita 
deveto- in osmošolce ter njihove starše na predstavitvene dogodke: Dan 
za radovedne (28.1.), Individualni ogledi prostorov (28. 1., 4. in 18. 2.) in 
virtualni informativni dan preko aplikacije ZOOM (11. in 12. 2.). Več 
informacij: www.skofijska.si in https://www.z-ams.si/index.php/sl/domov-
dijaski 

 

Bralci Božje besede: 
3. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

23.01.2022 

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

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

4. nedelja med letom 
30.01.2022 

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

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

5. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

6.02.2022 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Martin Juhart 

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

3. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Nedelja Božje besede 
 

23. 01. 2022 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Stanislavo in Avguština Juharta  

Ponedeljek 24. 01. 2022 

Frančišek Saleški, škof 
Ob 17.00 za + Antonijo Lah (277) 

Torek 25. 01. 2022 

Spreobrnitev apostola Pavla 
Ob 15.00 pogrebna za + Ivana Vivoda 

Sreda 26. 01. 2022 

Timotej in Tit, škofa 
Ob 17.00 za + Cecilijo Lubej (203) 

Četrtek 27. 01. 2022 

Angela Merici, devica 
Ob 17.00 za + Janeza in Terezijo Brdnik (obl.) 

Petek 28. 01. 2022 

Tomaž Akvinski, duhovnik 

Ob 17.00 za + Andreja Lubeja (obl.), ženo Mo-

niko in sorodnike 

Sobota 29.01.2022 

Konstancij, škof 

Ob 07.00 za + Frančiško (obl.) in Janeza Puč-

nika 

4. nedelja med letom 
 

30. 01. 2022 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Ignaca Zabukovška (2231) 

https://katoliska-cerkev.si/apostolsko-pismo-papeza-franciska-v-obliki-motu-proprio-aperuit-illis
http://www.skofijska.si/
https://www.z-ams.si/index.php/sl/domov-dijaski
https://www.z-ams.si/index.php/sl/domov-dijaski


Čiščenje cerkve 

 
 

Se tudi vidva kdaj skregata? 
Da! Pravijo, da je to normalno in da bo trajalo do konca najinih zemeljskih 
dni. Nekateri govorijo celo to, da je dobro, da se med možem in ženo 
občasno »zatakne«, saj kjer se dva prepirata, se imata še rada. In ob tem 

nehote pomislim: »A tako? Potem se imava še vedno rada!«       

Čeprav o prepirih veliko veva, saj sva o tem veliko brala, se pogovarjala 
in učila, je vedno, kadar se »zatakne«, neprijetno. Med nama nastane 
prepir, ko je kdo prizadet zaradi neuresničenega pričakovanja (je bilo 
pričakovanje realno ali ne, o tem nimam namena razpravljati) ali 
nepozornosti. Vsi pa dobro vemo, da prizadetost dokaj hitro rodi 
nezadovoljstvo in občutek oddaljenosti (odtujenost). In ker želiva biti sredi 
prepira slišana, oziroma želiva oddaljenost med nama »premostiti«, se 
med nama pojavijo besede z »višjo frekvenco« (Saj veste, če hočeš 
nekomu, ki je na drugem bregu, kaj povedati, moraš govoriti glasneje! 

     ), ki zadevo še poslabšajo. 

Ko sva se nazadnje »bolj naglas pogovarjala«, sva se kot ponavadi, 
umaknila vsak v svoj »kujavnik«. Kaj se tam dogaja, verjetno tudi veste: 
začne se tisti »notranji samogovor«, pri katerem gre predvsem za 
opravičevanje samega sebe, češ: »Kako more biti taka? Se res ne misli 
poboljšati? Zdaj bi pa že lahko vedela. Tega ji pa ne odpustim kar tako. 
Pa vedno me na enak način prizadene. Natančno ve, kako mora kaj reči, 
da me bo prizadela. Grozna je …« In tako dalje … 
Pa vendar se v »kujavniku« dogaja še nekaj drugega. Tam sva še zaradi 
Nekoga, za katerega veva, da se bo slej ko prej oglasil. Tam sva, da vso 
stvar premisliva tudi pred Bogom, da pred njim »preiščeva svoje srce«. In 
ko si »dam duška« (notranji samogovor), se stvar običajno obrne, in oglasi 
se tihi in nežni glas vesti. Saj veste, to je tisti Božji angel, ki nežno šepeta, 
in se je treba vedno znova potruditi, da ga sredi »kričanja in obsodb« 
črnega angela sploh slišimo. Vsi vemo, da ima vsaka vrvica dva konca, in 
da je tako tudi pri prepiru: vedno sva kriva oba, pa če se s tem strinjava 
ali ne. In potem je seveda najtežje določiti in priznati svoj delež krivde. 

Dani Siter 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

3. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

NEDELJA BOŽJE BESEDE 

»Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, 
da prinesem blagovest ubogim.« 

23. 01. – 30. 01. 2022 

Nedelja Božje besede: »Božja beseda je živa in dejavna, ostrejša kakor 

vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga 

ter presoja vzgibe in misli srca.« (Heb 4,12) Jezus pravi: „Človek ne živi 

samo od kruha, ampak od vsake besede, ki pride iz Božjih ust“ (Mt 4,4). 

Božja beseda je torej jed, hrana za naše duhovno življenje, ker nam 

vedno znova odpira Kristusovo skrivnost. 
 

Papež Frančišek: »Nobena družina se ne rodi ‘popolna in izdelana’. Ni 
‘vnaprej pripravljene’ družine. Nikoli ne izgubimo upanja zaradi svojih 
omejenosti, a tudi ne smemo opustiti iskanja polnosti ljubezni in občestva, 
ki nam je bila obljubljena.«  
»Zelo pomembno je poročenim parom 
sporočati, da je Kristus navzoč v njihovem 
zakramentu, da nikoli niso sami, niti takrat, ko 
se počutijo obupane. Zato je pomembno, da 
pari, to skrivnost, ki so jo odkrili, posredujejo 
drugim parom ‘od ust do ust’ in vsako družino razsvetlijo z milostjo in 
upanjem. »Po nagibu Svetega Duha družina […] gre iz sebe, da bi svoje 
dobro širila med druge, da bi zanje skrbela in iskala njihovo srečo. To 
odpiranje se izraža posebno z gostoljubjem: […] ‘Gostoljubnosti ne 
pozabite. V tej so namreč nekateri, ne da bi vedeli, pogostili angele’ (Heb 
13,2). Če družina sprejme druge in gre ven k njim […] je ‘simbol in priča 
tistega materinstva Cerkve, pri katerem je dejavno udeležena’. […] 
Družina živi svojo posebno duhovnost tako, da je hkrati domača Cerkev 
in živa celica za preobrazbo sveta. »Družina se postavlja kot subjekt 
pastoralnega delovanja po izrecnem oznanjanju evangelija in dediščini 
različnih oblik pričevanja: solidarnosti do ubogih, odprtosti za različnost 
oseb, […], moralne in materialne solidarnosti do drugih družin, predvsem 
najbolj potrebnih, zavzemanja za pospeševanje skupnega blagra[…] 
izhajati je treba iz okolja, v katerem družina živi.«  

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. 

https://www.diz.si/se-tudi-vidva-kdaj-zatakneta/
https://www.diz.si/author/dani/
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

