
 

1. V sredo zvečer ob 19.00 uri prosim vse člane Župnijskega pastoralnega 
sveta na sejo ŽPS, ki bo v pevski sobi. Hvala in ne pozabite!  

2. Prihodnjo nedeljo bo z nami nadškof Marjan Turnšek. Pred in med obema 
mašama bo spovedoval. Ne pozabimo na to sveto dolžnost in pristopimo 
k spovedi. Že sama beseda praznik vsebuje sporočilo, da se moramo iz-
prazniti vsega slabega in napolniti z vsem dobrim, še posebej z Bogom v 
svetem obhajilu. Če ne veste, kaj bi povedali pri spovedi vprašate moža 

oziroma ženo.       

3. Iskrena hvala Martinu Juhartu in Simonu Korošcu za namestitev zvočni-
kov; Alojzu Lubeju, Francu Gumzeju in družini Andreja Lubeja za „koline“.  

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

Nič ni bilo zaman, ko bomo morali nekoč oditi. 
Ostala bo ljubezen, ki smo jo razdajali. 
Ostalo bo upanje, ki smo ga polagali drugim v srce. 
Ostala bo vera, ki nam daje videti prek smrti. 
Ostalo bo zaupanje, ki smo ga širili. 
Ostale bodo naše roke, ki so varovale. 
Ostale bodo naše noge, ki so se bližale drugim. 
Ostale bodo dobre besede, ki smo jih spregovorili. 
Vse to bo ostalo – nič ni bilo zaman. 

Roland Breitenbach 

Tretja adventna nedelja je nedelja „gaudete“ ali veselja. Sv. 
Frančišek je takole opisal pravo veselje: 

“Pozimi, ko se vračam iz Perugie domov in ves blaten, premražen in 
ozebel pridem do vrat. Po dolgem trkanju in klicanju pride brat in vpraša: 
‘Kdo je’? Odgovorim: ‘Brat Frančišek’. In on pravi: ‘Pojdi, zdaj ni primerna 
ura, da prihajaš, ne boš vstopil.’ In če bi ob mojih ponovnih prošnjah 
odvrnil: ‘Poberi se; ti si preprostež in nevednež. Nikakor ne prideš k nam. 
Toliko nas je in takšni smo, da te ne potrebujemo.’ Jaz pa – recimo – še 
vedno stojim pred vrati in moledujem: ‘Iz ljubezni do Boga me za to noč 
sprejmite.’ In oni bi odgovoril: ‘Ne bom tega storil. Pojdi h križarjem in tam 
prosi.’ Rečem ti, da je v tem resnično veselje in resnična krepost ter 
zveličanje duše, če bi ostal potrpežljiv in se ne bi vznemirjal.” 

To pomeni, da je pravo veselje je v potrpežljivosti in sprejemanju 
križev in preizkušenj. 
 

„Sprejmimo Kristusa Boga in znali bomo, kar ves 

svet ne zna: nasmehniti se sredi gorja!“  Jože Pogačnik  
 

O tem, kaj je veselje, pa nam psihologinja Silva Matos takole 
razlaga: Veselje je eden od temeljnih darov Svetega duha. Kot pravi 
Tomaž Akvinski, je veselje povezano z ljubeznijo. Človek se veseli sreče 
drugega. Veselje je globoko zakoreninjena posledica človekove 
povezanosti z Bogom. Ob tem začutim pravo radost bivanja. 

Zdi se mi, da kristjana lahko hitro zanese in misli, da so resnost, molitve 
na samem najboljša drža, čeprav pa je resnica, da v samotnosti lahko 
hitro prileze potrtost, občutek kislosti življenja.  

Ni čudno, da pravimo, da se kristjani včasih držimo tako, kot da bi bili 
krščeni s kisom, ne z vodo. 

Na svoj smisel za humor gledam kot na duhovni dar, je tudi 
odgovornost, da ta dar delim, ga darujem drugim. Kakšna čistost veselja 
je v malem otroku, ko zagleda znan obraz, mamo, očeta. Smeh je 
naraven, globoko v nas. Z zdravim humorjem poživljamo sebe in druge. 
To je del zdravja, človekovega ravnotežja. Saj pravi pregovor, da dan, ko 
se nisi nasmejal, je izgubljen. 
 

 

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! 

3. adventna nedelja 
Dekliška nedelja 

11. 12. 2022 

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

Ponedeljek, 12.12.2022 

Devica Marija iz Guadalupe 
Ob 17.00 za + Darinko Mlakar (582) 

Torek, 13. 12. 2022 

Lucija, mučenka 
Ob 14.00 pogrebna za + Ano Rajh 

Sreda, 14.12.2022 

Janez od Križa, duhovnik 

Ob 17.00 za + Vinka Flisa (obl.) in vse iz 
družine Grosek-Flis 

Četrtek, 15.12.2022 

Marija Krizina Bojanc, Marija 

Antonija Fabjan in tov., muč. 

Ob 17.00 za + Jožefa Kotnika (obl.), Marijo 
in Antona Rubina (st.) 

Petek, 16.12.2022 

Adelajda (Adela), kraljica 

Ob 17.00 + Alojza Firerja (obl.) in sina 
Božidarja 

Sobota, 17.12.2022 

Viviana, opatinja 

Ob 07.00 + Franca (obl.), Alojzijo, Zdenka 
in Maksimilijana Breznika 

4. adventna nedelja 
Družinska nedelja 

18. 12. 2022 

Ob 07.00   za  žive in + farane  
Ob 10.00  za + Jožefo Firer (obl.) in moža 

Alberta 



Čiščenje cerkve 
 

 

Bralci Božje besede: 
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 Borovnik 

BOŽIČ 
Ned. Gosp. rojstva 

25.12.2022 

24.00 
1. ber.: Karmen Pučnik 
2. ber.: Marjana Pučnik 

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

10.00 
1. b.: otroci 
2. b.: otroci  

 

 

Papež Frančišek: »S pogledom, obrnjenim k Devici Ma-
riji, bodite vedno pogumni pri spodbujanju duhovnih vre-
dnot. Njo, premilo Mater, prosimo tolažbe za vse, ki so 
preizkušani v kruti vojni, še posebej pa za mučeno 
Ukrajino. Molimo za to mučeniško ljudstvo, ki zelo trpi!«  
 

 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

3. adventna nedelja 

»Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« 
Nedelja GAUDETE 
11. 12. – 18. 12. 2022 

 

Papež Frančišek: Potrditev dobre izbire 
V procesu razločevanja je pomembno biti pozoren tudi na fazo, ki 

sledi takoj po sprejeti odločitvi. Moram sprejeti odločitev, opravim razlo-
čevanje, za ali proti, pogledam čustva, molim ... Ta del se konča in sprej-
mem odločitev. Zatem pride naslednji del, pri katerem moramo biti pazljivi. 
Pomeni videti znamenja, ki jo potrjujejo ali pa jo zavračajo. V življenju so 
tudi odločitve, ki niso dobre, in obstajajo znamenja, ki jih zavračajo, med-
tem ko dobre odločitve potrjujejo. 

Na primer, če se odločim, da bom molitvi namenil pol ure več, in po-
tem opazim, da ostale trenutke dneva živim bolje, da sem bolj miren, manj 
zaskrbljen, da svoje delo opravljam z večjo skrbnostjo in veseljem, da so 
tudi odnosi z nekaterimi težavnimi osebami postanejo lažje ... Vse to so 
pomembna znamenja, ki potrjujejo, da je sprejeta odločitev bila dobra.  

Prvi vidik je, če odločitev razumemo kot možno znamenje odziva na 
ljubezen in velikodušnost, ki ju Gospod ima do mene. Ne nastane iz 
strahu, čustvenega izsiljevanja ali prisile, ampak nastane iz hvaležnosti 
za prejeto dobro, ki usmerja srce, da svobodno živi odnos z Gospodom. 

Drugi pomemben element je zavedanje, da smo na svojem mestu v 
življenju in da smo del večjega načrta, h kateremu želimo dati svoj prispe-
vek.  

Naslednje dobro znamenje potrditve je, da ostanemo svobodni glede 
tega, kar smo se odločili, da smo pripravljeni o tem dvomiti in se temu celo 
odreči pred možnimi ovržbami, ko v njih poskušamo najti morebitni 
Gospodov nauk. Ne zato, ker bi nam Gospod želel odvzeti, kar nam je 
ljubo, ampak zato, da bi to živeli svobodno, brez navezanosti. Samo Bog 
ve, kaj je za nas resnično dobro. Posesivnost je sovražnik dobrega in ubija 
naklonjenost. Na to bodite pozorni: posesivnost je sovražnik dobrega, 
ubija ljubezen.  Številni primeri nasilja v družinskem okolju, o katerih žal 
pogosto slišimo, skoraj vedno izvirajo iz zahteve po posedovanju naklo-
njenosti drugega, iz iskanja popolne varnosti, ki ubija svobodo in duši ži-
vljenje ter ga spreminja v pekel. 

Ljubimo lahko le v svobodi, zato nas je Gospod ustvaril svobodne, 
svobodne tudi v tem, da mu rečemo ne.  

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. 

65                      RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE: POJDITE V MIRU 

Gre za slovesni vzklik, ki pomeni, da smo poslani k življenju iz evha-
ristije in da  to, kar smo doživeli, živimo in oznanjamo v miru. To pomeni, 
da se mora vsakdo, ki pride od maše, čutiti poslanega, da napolni svoj 
košček sveta, ki je njegov življenjski prostor, s Kristusovim veseljem, 
mirom in ljubeznijo.  

Kristjani so imeli v prvih stoletjih v svojem vsakdanjem življenju na-
vado, da so na vsako sporočilo odgovorili: »Bogu hvala« ali »hvala 
Bogu«. Tako gre tudi ob koncu maše za zahvalo Očetu za celotno sla-
vje, ki ga obhajamo. Podobno moramo tudi v vsakdanjem življenju, ko 
izražamo hvaležnost za različne materialne in duhovne dobrine, izreči 
Bogu hvala in ne trkati na nek les z besedami »moram potrkati«. To so 
vraže, medtem ko so besede »hvala Bogu« izraz naše vere in hvalež-
nosti Bogu in bližnjim. 

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

