
 

1. Danes začenjamo novo liturgično ali cerkveno leto in z njo adventni čas, 
čas veselega pričakovanja na praznovanje Jezusovega roj-
stva, pa tudi čas »poti v globino«, čas pogostejše molitve in 
skupnega obhajanja svete maše. V zvonici lahko dobite ad-
ventne venčke, mladi so se zelo potrudili in vam jih pripra-
vili, v učilnici pa lahko dobite »vstopnice« za miklavževanje, 
ki bo v soboto ob 17.00 uri.  

2. (Po deseti maši) Učenci in učiteljice osnovne šole Prihova 
nas sedaj vabijo v dvorano župnijskega doma na božično - novoletni ba-
zar. Spretne roke vaših otrok so ustvarile različne zanimive in uporabne 
izdelke. Gotovo boste našli kaj zanimivega zase in za vaše bližnje. Zbrana 
sredstva bodo namenili za potrebe različnih dejavnosti na šoli in za šolski 
sklad. Vljudno vabljeni! 

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

4. V zvonici si lahko vzamete formular za namenitev 1% dohodnine za 
župnijo. Tisti, ki spadate pod upravno enoto Slovenske Konjice morate 
poslati na Finančni urad Celje, p.p. 2399, Aškerčeva ul. 12, 3102 Celje; 
tisti pa ki spadate pod UE Slovenska Bistrica pa na Finančni urad Maribor, 
Titova cesta 10, 2502 Maribor, lahko pa izpolnjen formular prinesete do 
Božiča v župnišče in bom vse skupaj poslal na ustrezne naslove. Hvala!  

5. 3.12. ob 18.00 uri ste vabljeni v cerkev v Cirkovce na »Slavilni večer«. 

Karitas je ljubeča skrb Cerkve za ljudi v stiski, glas revnih v družbi in 

ustanova v službi človekovega dostojanstva. 
V nekaterih naših Centrih karitas pomagajo tudi ljudje, ki so bili še 

nedolgo nazaj prejemniki karitativne pomoči.  
Jožica Ličen je zapisala: »V spominu mi ostaja oče, ki je ostal sam z 

dvema otrokoma. Ne bom razglabljala o rani, ki jo je vsem trem pustila 
mama. Prav in dobro je pri vsem tem to, da je sodelavka iz programa 
Popoldan na cesti z odprtimi rokami in ljubečim srcem sprejela oba otroka 
in poskrbela za najboljšo učno pomoč in druženje v skupini. Oče se je 
tega zavedal in ponudil svoj čas, da priskoči na pomoč, ko bo ta potrebna 
in v prostorih Karitas je moška roka vedno potrebna. Tudi eden od otrok 
se je navezal na skupino in še nekaj let potem, sam nudil učno pomoč in 
družbo drugim otrokom. Veriga dobrodelnosti je močna in dolga.« 

Več kot 9.000 prostovoljcev Karitas, ki je preteklo leto opravila več kot 
pol milijona prostovoljni ur za sočloveka v stiski odgovarja na klic ljubezni 
do bližnjega, saj je večina ljudi, ki pride na Karitas v velikih stiskah: 
materialnih, duševnih, zdravstvenih in duhovnih, v osamljenosti, na 
morebitnih stranpoteh in v kombinacijah vsega tega. Potrebujejo upanje, 
ki prihaja po Bogu preko nas – ljudi. Paket pomoči je včasih le vstopnica 
za odnos, v katerem se celijo rane življenja. Iz pogovora in iskanja rešitev 
prehajamo h konkretnim dejanjem. 

 

Molitev za vsak dan v adventnem času: 

Pridi, Gospod, v naš raztrgani, brezupni svet. 

Pridi v bedo lačnih in izkoriščanih. 

Pridi v praznoto sitih in obupanih. 

Pridi v uboštvo in suhoto naših src. 

Pridi v ozkost in temo naših misli. 

Odpri naše oči, ušesa in srca Zate. 

Odvzemi mrak našega duha, da spoznamo tvojo luč. 

Preustvari nas, da se bo začelo tvoje kraljestvo miru. Amen. 
 

NAMENITEV DELA DOHODNINE ŽUPNIJAM 
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, 

št. 155/2021, z dne 29. 9. 2021) je uvedla možnost, da 1 % 
dohodnine ljudje namenijo župnijam. To ne pomeni, da name-

nimo dodaten procent župniji, ampak to, da župnija prejme en 
procent od tistega, kar moramo dati državi. Za to pa je treba 
izpolniti izjavo, ki jo lahko sami posredujete na FURS ali pa od-

date do božiča v župnijski pisarni, da jih skupaj zbrane oddam 
na FURS. Izjavo lahko vzamete v zvonici. Hvala za razumevanje! 

 

1. adventna nedelja 

NEDELJA KARITAS 
Nedelja žena in mater 

27. 11. 2022 

Ob 07.00   za  žive in + farane  
Ob 10.00  za + Antona in Jožico Leskovar 

Ponedeljek, 28.11.2022 

Katarina Laboure, redovnica 
 

Torek, 29. 11. 2022 

Filomen, mučenec 
Ob 17.00 za + Milana Mernika (obl.) 

Sreda, 30.11.2022 

Andrej, apostol 
Ob 17.00 za + Franca Mlakarja (obl.) 

Četrtek, 01.12.2022 

Edmund Campion, mučenec 

Prvi četrtek – molitev za duhovne poklice 
Ob 17.00 za + Janeza Ozimiča (obl.) 

Petek, 02.12.2022 

Vivijana (Bibijana), mučenka 

Prvi petek – izročitev Jezusovemu Srcu 
Ob 17.00 + Franca Brumeca (st. Tinekov) 

Sobota, 03.12.2022 

Frančišek Ksaver, duhovnik 

Prva sobota – izročitev Marijinemu Srcu 
Ob 07.00 + Angelo Mihelag (obl.) in Vilija 

2. adventna nedelja 
Nedelja mož in fantov 

04. 12. 2022 

Ob 07.00   za  žive in + farane  
Ob 10.00  za +Alojza kočnika (obl.) in 

starše  



Čiščenje cerkve 
 

 

Bralci Božje besede: 
1. adventna nedelja 

Nedelja žena in mater 
27.11.2022 

7.00 
1. berilo: Andrej Pušnik 
2. berilo: Kristina Strnad 

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

2. adventna nedelja 
Nedelja mož in fantov 

04.12.2022 

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

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

3. adventna nedelja 
Dekliška nedelja 

11.12.2022 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Albin Pučnik 

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

 

»Posebna naloga krščanskih laikov je, da oznanjujejo evangelij z živ-
ljenjskim pričevanjem, zakoreninjenim v Kristusu, in življenjem v vsak-
danjosti.« 
 

63                      RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE: SVETE POSODE 

Po presoji škofovske konference, katere odloke potrdi apostolski se-
dež, so svete posode lahko narejene iz plemenite kovine in tudi iz dru-
gih, trdnih snovi, ki so po splošnem mnenju v tisti pokrajini plemenite, 
npr. iz slonove kosti ali iz kakšnega trdega lesa, če so le prikladne za 
sveto rabo.  

V tem primeru imajo prednost snovi, ki niso niti lahko lomljive niti 
pokvarljive. To velja za vse posode, ki so namenjene za hostije, kot so 
patena, ciborij, posodica za posvečeno hostijo, monštranca in druge 
podobne. Kelihi in druge posode, ki so namenjene za Gospodovo kri, 
naj imajo čašo narejeno iz take snovi, ki ne vpija tekočine. Noga je lahko 
narejena iz drugih trdnih in primernih snovi.  

Za posvečevanje hostij je primerno uporabljati eno samo večjo pa-
teno, v kateri je kruh za mašnika, diakona, druge strežnike in vernike. 

Ob tem, kakšne posode so uporabljali nekoč, nam zanimivo pove bl. 
A. Martin Slomšek, ki pravi: »Nekoč smo imeli lesene kelihe in zlate 

duhovnike, danes pa imamo zlate kelihe in …….. duhovnike.«       
 

 
 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

1. adventna nedelja 

»Čujte… in bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne  
pričakujete, bo prišel Sin človekov.« 

NEDELJA KARITAS 
27. 11. – 04. 12. 2022 

 

Nadškof Alojzij Cvikl: Moto letošnjega tedna Karitas je: »Skupaj delajmo 
za dobro!« Ob tej misli je najprej potrebno podčrtati, da delati dobro po-
meni imeti držo služenja. Odločitev za dobrodelnost nas povezuje, ne 
glede na svetovnonazorsko ali versko prepričanje, saj ustvarja »kulturo 
srečevanja«  
Noben človek se ne more dobro počutiti, če se zapre v svoj mali svet, če 
vidi le sebe. Izstopiti iz sebe in se podati k bližnjemu, pomeni, prebuditi v 
sebi sposobnost za dejanja, ki življenju dajejo smisel. 
»Skupaj delati za dobro« pomeni, da ne blažimo zgolj stiske, ampak po-
skušamo hkrati iskati in odstranjevati vzroke, ki stiske povzročajo. Če ne 
vidimo ozadij in ne najdemo vzrokov ali, če nič ne storimo, da vzroke od-
pravimo, potem začno stiske zelo hitro naraščati. Dejavna ljubezen tako 
vključuje naše sočutje in našo odprtost. Sočutje in odprtost do bližnjega 
in do konkretnih razmer v družbi pa vedno ustvarjata vezi in človeka ve-
dno bolj povezujeta v skupnost – občestvo. Naj letošnji Teden Karitas in 
Klic dobrote tako odmeva v srcih nas vseh, da bomo na vsakem koraku 

sposobni stopiti skupaj in da bo v 
nas delovala nova moč in volja de-
lati resnično dobro. Poklicani smo, 
da bi bolj in bolj postajali znamenje 
Božje ljubezni v svetu. Naj nam Go-
spod pomaga, da bomo to naše 
evangeljsko poslanstvu uresničevali 
na vsakem koraku.« 

• 114.000 oseb vključenih v programe Karitas 

• 90.000 prejemnikov materialne pomoči 

• 3.050 t razdeljene hrane 

• 9.000 prostovoljcev Karitas 

• 543.300 prostovoljnih ur 

• 12.947 individualnih svetovanj 

• 46.800 obiskov starejših 

• 25.211 vključenih starejših 

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, 25. 11. 2022 

Novo Tepanje:       petek, 13. 01. 2023 Vinarje:                      petek, 02. 12. 2022 

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

»Dajte cesarju kar 

je cesarjevega in 

Bogu, kar je Bož-

jega! 

VSI NA VOLI-

TVE ZA 

BOLJŠI JUTRI! 

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

