
 

1. Včeraj smo pripravili za otroke prijetno »miklavževanje«. Udeležilo se je 
okrog 140 otrok. Mladinci so imeli kratko igrico, katere sporočilo je bilo, da 
obdarovanje ni samo po sebi umevno, ampak si ga morajo otroci s pri-
dnostjo prislužiti. Miklavž nagradi samo pridne otroke. Iskrena hvala Izi 
Pučnik in vsem mladinkam in mladincem za velik trud in veselje. 

2. V četrtek bo slovesni praznik 
Brezmadežne. Zato bosta maši 
zjutraj in zvečer. Že za vso Cerkev 
je 8. december slovesni praznik, za 
nas pa še toliko bolj, saj smo v 
duhovni povezanosti z največjo 
Marijino baziliko v Rimu, Marijo 
Veliko, imenovano Marijo Snežno. 
Zato je ta dan za nas nadvse slovesen. Vljudno vabljeni k bogoslužju! 

3. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno 
vašo pomoč in dobroto.  

4. V pisarni lahko dobite Marijanski koledar (3 €) 

»Škofijska gimnazija in Dijaški dom A. M. Slomška vabita 8. in 9. de-
cembra 2022 na DAN ZA RADOVEDNE, kjer bo mogoče več izvedeti o 
življenju in delu na škofijski gimnaziji in na dogodek DAN in NOČ, kjer bo 
predstavljen dnevni utrip v dijaškem domu. Prijave in informacije na 
www.z-ams.si.« 

 
 

Adventni čas je čas spokornosti, poti v globino, v notranjost svojega 
srca, pa tudi čas dobrih del in molitve. Večkrat si postavljamo vprašanje: 
Komu pomagati? Zgodba nas želi povesti k pravi evangeljski drži. Takole 
pravi: 

Pred časom smo bili priča stiski družine, za katero so mnogi trdili, da 
ni vredna pomoči. Tudi sama sem bila v začetku zmedena, saj so bili nji-
hovi javni grehi preveč očitni. Večkrat sem si ponovila svetopisemske 
stavke: »Kdo sem jaz, da bi sodila?« in »Kdor je brez greha, naj prvi vrže 
kamen vanjo«. Ustavila sem se ob priliki o usmiljenem Samarijanu. V njej 
sem iskala, ali je Samarijan ranjenega popotnika spraševal, kaj je z njim 
narobe, da so ga pretepli, a odgovora nisem našla. Tako tudi nam ni pre-
ostalo drugega kot pomagati. Pogumno smo šli v akcijo zbiranja denarja. 
Seveda se je našel kdo, ki mu je bilo težko prispevati samo »dva novčiča« 
in nam je na glas razlagal »grehe« te družine. Dobro pri tem pa je bilo to, 
da smo vsakemu lahko razložili, kako smo prav kristjani tisti, ki smo pokli-
cani, da v vsakem človeku vidimo brata ali sestro v stiski. 

 

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! 

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  

Ponedeljek, 05.12.2022 

Saba (Sava), opat 
 

Torek, 06. 12. 2022 

Nikolaj (Miklavž), škof 

Ob 17.00 za + Gretico Rankl in Justino 
Marčič (obl.) 

Sreda, 07.12.2022 

Ambrozij (Ambrož), škof 
Ob 17.00 za + Franca Kropfa (obl.) 

Četrtek, 08.12.2022 

Brezmadežno spočetje  

Device Marije 

Ob 07.00 + Anito Fiehter Lipuš (480) 
Ob 17.00 za + Miro Pučnik, Marijo Flis in 

sorodnike 

Petek, 09.12.2022 

Peter Fourier, red. ust. 
Ob 17.00 + Marijo Zorko (obl.) in Ludvika 

Sobota, 10.12.2022 

Loretska Božja Mati 
Ob 07.00 + Ano Furman (572) 

3. adventna nedelja 
Nedelja mož in fantov 

11. 12. 2022 

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

http://www.z-ams.si/


Čiščenje cerkve 
 

 

Bralci Božje besede: 
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 

4. adventna nedelja 
Družinska nedelja 

18.12.2022 

7.00 
1. berilo: Andrej Pušnik 
2. berilo: Martin Juhart 

10.00 
1. berilo: Polona Mlakar 
2. berilo: Simona Bororvnik 

 

Papež Frančišek: Duhovna tolažba je izkušnja notranjega veselja, ki 
nam omogoča, da vidimo navzočnost Boga v vseh stvareh; krepi vero in 
upanje in tudi sposobnost, da delamo dobro. 
 

64                                  RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

ZAHVALA PO OBHAJILU IN SKLEPNI BLAGOSLOV 

V misalu je rečeno, da je lahko po obhajilu nekaj časa (1) sveta 
tihota ali (2) petje (3) ali molitev psalma ali hvalnice, po naše 
poobhajilne pesmi. Če pa ni petja, lahko obhajilni spev, ki je v misalu, 
preberejo ali verniki ali nekateri izmed njih ali bralec. To pomeni, da se 
nadvse priporoča, da je po obhajilu določena zahvala, ki je lahko 
izražena v tihoti ali s petjem ali z besedo (molitvijo). Glavni namen 
zahvale pa je, da se zahvalimo za duhovno zedinjenje s Kristusom in s 
so-obhajanci.  

Mašnikov pozdrav »Gospod z vami« najdemo že v Stari zavezi. Boaz 
je namreč na betlehemskih poljanah pozdravil žanjce z »Gospod z vami« 
(Rut 2,4), medtem ko so mu žanjci odzdravili: »Gospod te blagoslôvi!« 
Danes pa ljudstvo odgovori mašniku z vzklikom »In s tvojim duhom«, s 
čimer poudari, da gre za navzočnost Svetega Duha, v moči katerega je 
obhajal sveto daritev. 

Prejeti blagoslov nas obvezuje, da smo tudi mi blagoslov za druge. 
Bog je rekel Abrahamu: »Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali.«  
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

2. adventna nedelja 

»Pripravite Gospodovo pot, zrav-
najte njegove steze!« 

Praznik BREZMADEŽNE 
04. 12. – 11. 12. 2022 

 

Papež Frančišek: Družina je poklicana biti dejavnik bratstva in dru-
žbenega prijateljstva 

»Veselje biti družina ne pomeni, da gre vse dobro in da ni težav. Vsi vemo, 
da je družinsko življenje sestavljeno in srečnih trenutkov in tudi tistih 
bolečih, iz mirnejših obdobij in težjih, včasih zelo hudih obdobij. Toda 
obstaja veselje, ki je lahko prisotno v vseh teh situacijah, saj obstaja na 
globlji ravni in izvira ravno iz tega, da smo družina, ki jo dojemamo kot 
dar, z globokim občutkom hvaležnosti. To je hvaležnost, ki je najprej 
namenjena Bogu, nato našim prednikom, prastarim staršem, starim 
staršem, staršem; seveda pa tudi otrokom in vnukom, saj najmlajši 
obnavljajo amoris laetitia v starejših in odraslih.« 
»Vsaka družina ima svojo pot in zgodovino, tako kot vsak človek. Govorim 
o konkretni resničnosti mnogih družin, kjer se starši in otroci skupaj s 
starimi starši, tetami, strici, bratranci in sestričnami iz dneva v dan trudijo 
iti naprej, ne da bi sledili posvetnim modelom, ampak v slogu preprostosti 
in služenja.« 
Krščanska družina se nikoli ne 
more zapreti v svojo lupino; ne 
more reči: mi smo v redu, drugi 
naj se znajdejo! Krščanska 
družina – rekel bi, da vsaka 
družina, ki temelji na ljubezni – 
je odprta in pozorna na 
dogajanje zunaj doma, 
poskuša biti gostoljubna in solidarna, od sosedstva, stanovanjskih hiš in 
sosesk do tistih na širši družbeni ravni, pa tudi v drugih državah in na 
drugih celinah. Družina je poklicana biti dejavnik bratstva in družbenega 
prijateljstva, ukoreninjena na ozemlju in hkrati odprta v svet.« 
»Vzemite si potreben čas za molitev, pogovor med vami zakonci in 
pogovor z otroki ter za skupnostno življenje v Cerkvi. Družine, ki si želijo 
prizadevati na ravni združenj in socialnem področju, morajo še toliko bolj 
gojiti duhovno življenje in duhovnost zakona in družine.« 

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. 

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

