
 

 

1. V sredo bomo obhajali praznik Gospodovega darovanja v templju ali 
svečnico. Ker bo v sredo, bomo imeli maše zjutraj in večer. Na ta dan 
bomo imeli rekolekcijo ali srečanje dekanijskih duhovnikov. Zbrali se 
bomo na kosilu, nato pa bomo imeli meditacijo in pogovor o pastoralnem 
načrtovanju in delu. 
Skrivnost današnjega praznika je 
upodobljena na freski naše cerkve. 
Marija in Jožef sta bila po Mojzesovi 
postavi dolžna, da prineseta v tem-
pelj v odkupnino za dar otroka dar 
dveh golobov. Sprejela sta ju starček 
Simeon in prerokinja Ana. Simeonu 
je bilo namreč razodeto, da ne bo 
umrl prej, kot bo videl Gospodovega 
Maziljenca. Ob tem srečanju se je Si-
meon zahvalil Bogu z besedami: 
»Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, kakor si obljubil s 
svojo besedo. Na svoje oči sem videl Zveličarja, ki si ga poslal vsem ljud-
stvom: luč v razsvetljenje vseh narodov in v slavo Izraela, tvojega ljud-
stva.« 

2. Iskrena hvala mladincem za pospravljanje jaslic v cerkvi: Daši, Izi, Roku, 
Nini in Žanu Pučniku, Žanu Pemu ter Simonu Korošcu; Petru Tonkoviču, 
Alojzu Lubeju in Damijanu Tomažiču za pospravljanje jaslic pred 

farovžem; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo 
in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

Zaupajte Bogu! 
Nekateri stresni dogodki so lahko resnične nevihte. V večini primerov 
zahtevajo spremembe in prilagoditve vedenja: poroka, nova služba, smrt 
ljubljene osebe, brezposelnost, upokojitev, nosečnost, finančna kriza, 
selitev v drugo mesto, bolezen itd. Kako se s tem duhovno spoprijeti? 
Poskusite zaupati, da od Boga ne more priti nič slabega in da zna Bog 
tudi s krivimi črtami pisati naravnost. Zaupajte v Očetovo usmiljenje in se 
spomnite, da Jezus v evangeliju vedno prosi ljudi za nekaj njihovega 
truda, preden stori čudež. 
 

Papež Frančišek: »Kako se rodi družina? Rodi se iz srečanja med jaz 
in ti, med moškim in žensko, ki se odkrijeta in drug drugega ozdravita 
samote. Nikomur ni usojeno biti sam. Bog si je zamislil, da smo dar 
ljubezni drugemu in da v ljubezni ustvarjamo življenje.« (RL 13)  
»Družina je poklicana, da med seboj deli dnevno molitev, branje Božje 
besede in obhajanje evharistije, da bi spodbudila rast ljubezni in bi se 
vedno bolj preobražala v tempelj, v katerem prebiva Sveti Duh.« (RL 29). 
 

Otroci pri maši 5.   
Otrok je težko dolgo zbran in miren, saj še ne ve, kaj se dogaja pri 
bogoslužju. Zato je primerno, da prinesete s 
seboj tudi primerne pripomočke. Toda bodite 
pozorni, kaj vzamete s seboj. Obstaja veliko 
igrač in slikanic, primernih za cerkvene 
prostore, s katerimi se otrok lahko odlično 
zamoti in ne vznemirja svoje okolice. 
 

»Moč družine temelji bistveno v sposobnosti, da ljubimo in da učimo 
ljubiti. Naj bo družina še tako ranjena, vedno lahko raste, če živi iz 
ljubezni.« (papež Frančišek, RL 53)  

 

Bralci Božje besede: 
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 

6. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

13.02.2022 

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

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

4. nedelja med letom 
 

30. 01. 2022 

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

Ponedeljek 31. 01. 2022 

Janez Bosko, duhovnik 
Ob 17.00 za + Ivana Vivoda (8. dan) 

Torek 01. 02. 2022 

Brigita Irska, opatinja 
Ob 17.00 za + Alojzijo Klajžar (obl.) 

Sreda 02. 02. 2022 

Jezusovo darovanje,  

svečnica 

Ob 7.00 za + Marijo in Ludvika Zorka 

Ob 17.00 za + Matildo Hojnik (obl.) 

Četrtek 03. 02. 2022 

Blaž, mučenec 

Ob 17.00 za + Viktorijo Jäger (Podvršnik) 

Blagoslov na priprošnjo sv. Blaža za zdravje 

Petek 04. 02. 2022 

Oskar (Ansgar), škof 
Ob 7.00 ! za + Gretico Rankl (41) 

Sobota 05.02.2022 

Agata, devica 

Ob 07.00 za + Frančiško Pučnik (obl.), Janeza 

in Maksa 

5. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 
 

06. 02. 2022 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Miro (obl.), Janeza in Frančiško 

Pučnik 



Čiščenje cerkve 

 
 

31                                RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

HVALOSPEV - 1: UVODNI DIALOG 
Hvalospev je sestavljen iz dialoga ali povabila h Gospodu in za-

hvali ter hvalnice Božji vsemogočnosti in usmiljenju. Vse evharistične 
molitve začnejo z uvodnim dialogom. Ta dialog želi podčrtati povezanost 
duhovnika in ljudstva.  

Sv. Ciprijan je zapisal: »Ko pri evharistični molitvi vstanemo, mo-
ramo biti pozorni in se popolnoma osredotočiti na molitev. Naj bo odstra-
njena vsaka posvetna misel, duša naj misli le na molitev. Prav zaradi 
tega duhovnik pred molitvijo pripravi duha vernikov, ko moli v hvalo-
spevu: ›Kvišku srca‹ in ljudstvo odgovori: ›Imamo jih pri Gospodu.‹ Bo-
dimo tako poučeni in ne mislimo na nič drugega kot na Gospoda.«  

Uvodni dialog nas »dvigne« k središču obhajanja evharistije, od 
vsakdanjih skrbi in raztresenosti in nas privede k zavesti biti z Gospo-
dom. 

Vzklik Gospod z vami je najprej pozdrav ljudstvu, opozorilo k 
zavedanju Božje navzočnosti in posredovanje Božje navzočnosti. To 
Božjo navzočnost posreduje tudi ljudstvo mašniku, ko mu odgovori In s 
tvojim duhom, saj pravi Kristus: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem 
imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« (Mt 18,20) Vzklik Gospod z vami 
in odgovor In s tvojim duhom podčrtata, da bo evharistična molitev - 
molitev duhovnika in ljudstva, četudi bo ljudstvo po večini le poslušalo in 
le tu in tam odgovarjalo.  

Vzklik »Kvišku srca« je prošnja, naj opustimo vse misli, ki niso 
osredinjene na Boga, in »dvignemo« duha k molitvi, h Gospodu. In tu je 
pomembno, da je odgovor ljudstva Imamo jih pri Gospodu zares 
resničen, saj se tiče Božjih dejanj. Sv. Avguštin pravi, da vzklik Kvišku 
srca pomeni, da je upanje v Bogu in ne v tebi. Ti si namreč spodaj, Bog 
pa je zgoraj. Šele ko smo povsem osredinjeni na Boga, lahko mašnik 
zmoli hvalospev, zato ljudstvo odgovori: »Spodobi se in pravično je.« 
 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

4. nedelja med letom 

»Resnično, povem vam: 
Nobenega preroka ne sprejmejo v do-

mačem kraju.« 

30. 01. – 06. 02. 2022 

Papež Frančišek poziva k molitvi za mir v Ukrajini: Nikoli vojne! 
Vabi nas, naj večkrat molimo v ta namen. »Vztrajno prosimo Gospoda, da 
bi se v tej deželi razcvetelo bratstvo ter preseglo rane, strahove in spore,« 
je dejal in spomnil na holokavst in drugo svetovno vojno, v kateri je bilo 
ubitih na milijone oseb. 
»Gre za trpeči narod, ki je trpel lakoto, trpel je veliko krutosti in si zasluži 
mir. Naj se molitve in prošnje, ki se danes dvigajo v nebo, dotaknejo misli 
in src tistih, ki imajo oblast na zemlji, da bi prevladal dialog in da bi bilo 
dobro vseh pomembnejše od delnih interesov. Lepo prosim, nikoli vojne! 
Molimo za mir z molitvijo Oče naš: to je molitev otrok, ki se obračajo k 
istemu Očetu, to je molitev, ki nas dela brate in sestre, to je molitev bratov 
in sester, ki prosijo za spravo in harmonijo.« 
 

******* 
Ozdraveli bomo, če bomo ozdraveli skupaj 
»Kot kristjani se moramo prvi izogibati logiki 
nasprotovanja in poenostavljanja ter se vedno 
poskušati približati, spremljati, mirno ter 
razsodno odgovoriti na vprašanja in ugovore. 
Prizadevajmo si za pravilne in resnične informacije o covidu-19 in cepivih. 
Pandemija nas vabi, da odpremo oči za tisto, kar je bistveno, za tisto, 
kar resnično šteje, za potrebo, da se rešimo skupaj. Zato 
poskušajmo biti skupaj za in nikoli proti. Skupaj za. Ne pozabimo, da 
je treba dostop do cepiv in zdravljenja zagotoviti vsem, tudi najrevnejšim: 
ozdraveli bomo, če bomo ozdraveli skupaj,« je poudaril papež Frančišek 
in kot že večkrat izpostavil, da iz krize ne bo prišel vsak sam: »Ali skupaj 
ali nihče. Ne bomo prišli ven isti: ali boljši ali slabši. Saj nas kriza postavi 
v težave in potrebno je najti rešitve. Problem pa je – in to je psihološka 
past – spremeniti krizo v konflikt in tako se konflikt ne reši: samo z vojno 
v narekovajih, z razdaljo, nasprotovanj. To pa pomeni vrniti se nazaj in ne 
napredovati v dialogu, v skupaj. Nikoli ne delovati tako, da bi se kriza 
preoblikovala v konflikt. Smo v krizi. Poskušajmo skupaj priti iz nje.« 

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

