
 

 

1. V prihodnjem tednu ne bo verouka od 1. do 7. razreda, otroci 8. in 9. 
razreda pa bodo imeli verouk po zoomu. Starši vzemite si čas za otroke 
in z njimi molite. Molitev je najlepši verouk.  

2. Iskrena hvala delavcem v gozdu: Slavku in Milanu Pučniku, Jožetu Le-
skovarju, Antonu Polegeku in Leonu Harihu. Hvala Davorju Mlakarju, Mi-
lanu Trdinu, Petru in Eriki Korošec za delo na dvorišču; hvala za čiščenje 
in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in 
dobroto. 
 

Papež Frančišek: Z zakramentom zakonske zveze vsaka družina 
prejme milost, da lahko postane luč v temi sveta. Jezus »’je z ljubeznijo in 
nežnostjo gledal na moške in ženske, ki so ga srečali; njihove korake je 
spremljal z resnico, potrpežljivostjo in usmiljenjem, ko 
jim je oznanjal zahteve Božjega kraljestva’. Tako nas 
Gospod tudi danes spremlja v naših prizadevanjih, da 
bi živeli in posredovali evangelij družine.« (RL 60) 
 

************ 
Ljubiti pomeni biti tudi ljubezniv. To pomeni, da 

ljubezen ne ravna surovo, se ne obnaša nevljudno in 
v odnosih ni osorna. Njeni načini, besede in kretnje so prijetne, ne trde in 
toge. Drugim noče povzročati trpljenja. Biti ljubezniv ni slog, ki ga kristjan 
lahko izbere ali zavrne. To, da ‘je vsak človek dolžan biti prijazen do tistih, 
ki ga obkrožajo’, je nujni sestavni del ljubezni. 

Iz pomanjkanja v hvaležnost 
Odpravili smo se v gozd nabirat kostanj, a ga žal nismo našli veliko. Zato 
smo se globoko razveselili kateregakoli smo našli. Pobrali smo vse, ki so 
nam prišli na pot, tudi če so bili še tako »grintavi« in drobni. Tako smo z 
malo bili resnično zadovoljni. 
Ko sem hodila po jesenskem listju sem razmišljala, da imamo Zahodnjaki 
vsega v obilju. Ampak v tem obilju postanemo tako hitro nesrečni in 
nezadovoljni. Kadar imamo malo, pa znamo biti hvaležni. Hvaležni za 
vsak droben, mali dar. Bolnik je vesel vsake ure, ki mine brez bolečine. 
Zdravi pa se pritožuje ko stopi na droben kamen. Kolikokrat sem jaz tista, 
ki v obilju ljubezni, ki mi jo naklanja moj dobri mož, najdem vsako 
malenkost, da lahko sitnarim? Gospod, odpri mi oči za hvaležnost in 
radost nad drobnimi skupnimi trenutki življenja.         Sabina Dogenik 
 

Škofijska gimnazija in Dijaški dom A. M. Slomška vabita na VIRTUALNE 
INFORMATIVNE DNEVE v petek, 11. in v soboto, 12. 2. 2022, od 9. ure 
naprej preko aplikacije ZOOM. Dodatna možnost spoznavanja življenja 
in dela gimnazije ter dijaškega doma bo v ŽIVO,  v petek, 18. 2. 2022, na 
Vrbanski cesti 30 v Mariboru: 
- Dan za radovedne (od 9. - 13. ure za učence; od 12. - 13. ure za starše) 
- Ogled prostorov dijaškega doma, pogovor z dijaki in vzgojitelji od 13. 
ure naprej. Več informacij:  
www.skofijska.si in https://www.z-ams.si/index.php/sl/domov-dijaski 

 

Otroci pri maši 6.   
Naj vam ne bo nerodno zapustiti liturgičnega prostora. Zelo malo staršev 
je, ki so skozi vse otroštvo svojih otrok med mašo uspeli ostati ves čas v 
cerkvi z otroki in mirno sedeli v klopeh ob njih. Ne vznemirjajte se, saj je 
to le prehodno obdobje. Otrok bo hitro spoznal, da je cerkev prostor, kjer 
moramo biti mirni, poslušati, potrpeti, moliti, peti in biti radi z drugimi.  
 

»Vse kar mine, je samo podoba; le v nebesih bo 

nedosegljivo postalo resničnost«. (J. W. Goethe) 
 

Bralci Božje besede: 
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 

7. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

20.02.2022 

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

10.00 
1. berilo: Tina Sojar Voglar 
2. berilo: Urška Flis 

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 

Ponedeljek 07. 02. 2022 

Rihard, kralj 
Ob 17.00 za + Franca Brumeca (Tinekov) 

Torek 08. 02. 2022 

Prešernov dan 
Ob 17.00 za + Jožefo Grebenc (obl.) in rodbino 

Sreda 09. 02. 2022 

Apolonija (Polona), muč. 
Ob 17.00 za + Ignaca Tomažiča (88) 

Četrtek 10. 02. 2022 

Sholastika, redovnica 
Ob 17.00 za + Julijano Verdnik in sorodnike 

Petek 11. 02. 2022 

Lurška Mati Božja 

Ob 7.00 za + Alojzijo Klajžar in sorodnike 

(119) 

Sobota 12.02.2022 

Feliks, opat 
Ob 07.00 za + Jožico Leskovar in Antona 

6. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 
 

13. 02. 2022 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Janeza Županeka in Pavlo 

Kropf (obl.) 

https://www.diz.si/author/sabina-dogenik/
http://www.skofijska.si/
https://www.z-ams.si/index.php/sl/domov-dijaski


Čiščenje cerkve 

 
 

32                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

HVALOSPEV - 2  
S hvalospevom mašnik v imenu vsega ljudstva slavi Boga Očeta 

in se zahvaljuje za celotno delo odrešenja ali za kakšen njegov posebni 
vidik, kakršen je pač dan, praznik ali čas cerkvenega leta.. 

Hvalospev je slovesni začetek evharistične molitve. Podoben je 
uverturi v operi, ki predstavi vse glavne teme in motive opere. S hvalo-
spevom se začenja središče in vrhunec celotnega opravila z namenom, 
da nas združi s Kristusom. On je tisti, ki prinaša s svojo daritvijo in moli-
tvijo nebeškemu Očetu najvišjo hvalo in zahvalo. Cerkev pa v hvalo-
spevu izpoveduje in priznava Božjo veličino in moč njegove milosti.  

V prvem delu hvalospeva duhovnik izpostavi našo dolžnost, da 
se zahvaljujemo Bogu, saj moli: „Res se spodobi in je pravično, primerno 
in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo…«  

V osrednjem delu hvalospeva je poudarjen praznik ali liturgični 
čas, kot na primer v velikonočnem času: »On je pravo Jagnje, ki je 
odvzelo grehe sveta…« 

V tretjem delu hvalospeva pa se celotni bogoslužni zbor pridruži 
tistemu nenehnemu poveličevanju, ki ga nebeška Cerkev, angeli in vsi 
sveti prepevajo trikrat svetemu Bogu. 

 

Papež Frančišek: Bratstvo je ena od temeljnih in univerzalnih vrednot, 
ki bi morala biti osnova odnosov med ljudstvi, da se tisti, ki trpijo ali so 
prikrajšani, ne počutijo izključene in pozabljene, ampak sprejete in pod-
prte kot del ene same človeške družine. Bratje smo! 
Vsi, ko si delimo bratske občutke drug do drugega, moramo postati po-
budniki kulture miru, ki naj spodbudi trajnostni razvoj, strpnost, vključe-
nost, medsebojno razumevanje in solidarnost. 
Vsi živimo pod istim nebom, ne glede na to, kje in kako živimo, na barvo 
kože, na vero, družbeni razred, spol, starost, zdravstveno in ekonomsko 
stanje. Vsi smo različni in vendar vsi enaki. Sam se ne moreš rešiti! 
 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

5. nedelja med letom 

»Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« 
»Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« 

06. 02. – 13. 02. 2022 

Papež Frančišek: Šport gradi mostove prijateljstva in solidarnosti 
Sveti oče je vsem športnikom, ki se bodo udeležili zimskih olimpijskih in 
paraolimpijskih iger v Pekingu, zaželel dosego najboljših rezultatov ter jih 
spodbudil, naj dajo vse od sebe. 
Zimske olimpijske igre so se začele v petek, 4. februarja, naslednji mesec, 
4. marca, pa bodo še paraolimpijske igre. »Šport lahko s svojim 
univerzalnim jezikom gradi mostove prijateljstva in solidarnosti med 
osebami in narodi vseh kultur in verstev,« je dejal papež. Z naklonjenostjo 
je spomnil, da je Mednarodni olimpijski komite dodal olimpijskemu geslu 
»Citius, Altius, Fortius« (Hitreje, višje, močneje) še besedo 
»Communiter«, torej »skupaj«, da bi tako olimpijske igre spodbujale tudi 
bolj bratski svet. 
Na poseben način pa se je obrnil na paraolimpijske 
športnike. »Najpomembnejšo medaljo bomo 
osvojili skupaj, če bo zgled športnic in športnikov 
invalidov vsem pomagal premagati predsodke in 
bojazni, naše skupnosti pa bodo postale bolj 
odprte in vključujoče. To je resnična zlata 
medalja!« je poudaril papež Frančišek. 
Povedal je, da pozorno in z navdušenjem spremlja 
osebne zgodbe športnic in športnikov beguncev: 
»Njihova pričevanja naj prispevajo k spodbujanju civilnih družb, da se 
bodo z vedno več zaupanja odpirale za vse, ne da bi kogarkoli pustile 
zadaj. Veliki olimpijski in paraolimpijski družini želim, da bi živela 
edinstveno izkušnjo človeškega bratstva in miru.« Sklenil je z 
evangeljskimi besedami »Blagor tistim, ki delajo za mir« (Mt 5,9). 

******************** 
»Bratstvo pomeni iztegniti roko k drugim, spoštovati jih in poslušati z 
odprtim srcem. Upam, da bodo skupaj z verniki ostalih verstev in osebami 
dobre volje storjeni konkretni koraki za potrditev, da je danes čas bratstva, 
izogibajoč se pri tem gojenju sporov, ločitev in zapiranj. Molimo in si vsak 
dan prizadevajmo, da bi vsi lahko živeli v miru kot bratje in sestre,« je 
povabil papež. 

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

