
 

 

1. Danes imamo priložnost, da obhajamo zakrament svete spovedi in se 
tako še globlje duhovno pripravimo na obhajanje praznika Jezusovega 
rojstva. Iskrena hvala nadškofu Marjanu Turnšku.  

2. Sedaj po maši vas bodo pred vrati pričakale vzgojiteljice z otroki, ki vam 
bodo izročili voščilnice oziroma »maj-ščilnice za božič«. Želijo vam pove-
dati, da so vam hvaležni za vse, kar storite za njih, obenem pa tudi, da si 
želijo še več medgeneracijske povezanosti. 

3. V sredo smo imeli sejo ŽPS. Govorili smo o pozitivnih izkušnjah pastoral-
nega delovanja in sodelovanja, ob tem pa nanizali tudi mnoge pobude za 
tesnejše sodelovanje in delovanje v župniji. Hvala vsem za sodelovanje. 

4. Danes po maši in tudi prihodnjo nedeljo, na sam praznik Božiča, si lahko 
vzamete Betlehemsko luč, da vas bo povezovala z Betlehemom, krajem 
Jezusovega rojstva, in vas spominjala na skrivnost Gospodovega rojstva. 

5. Prihodnjo nedeljo bomo obhajali skrivnost Kristusovega rojstva. Svete 
maše bodo ob polnoči, ob 7.00 uri in ob 10.00 uri, ko bo družinska maša 
pri kateri bodo otroci pripravili igro z božično vsebino. Lepo prosim, da 
pripeljete k tej maši tudi otroke. 

6. Prav tako bo v nedeljo in s tem na praznik Jezusovega rojstva ob 18.00 
uri v tukajšnji cerkvi Božični koncert. Povabite tudi sorodnike in prijatelje. 
Hvala Bogu, da imamo centralno kurjavo, tako nas ne bo zeblo. 

7. Hvala Martinu Juhartu, Kristijanu Mlakarju in Simonu Korošcu za name-
stitev še dveh novih zvočnikov. Tako upamo, da bo sedaj ozvočenje dobro 
funkcioniralo. 

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

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

Kako biti dober oče?  
Prvo pomembno pravilo je, da ne dvomite vase in v svoje 

sposobnosti, da si z ženo ali partnerko zaupata, da se zavedata, da sta 
za razvoj otroka enako pomembna oba in da je tudi oče od vsega začetka 
aktivno vključen v dogajanje, saj to pomembno vpliva na razvoj otroka.  

Kot drugo morate ozavestiti, da otroku ni mar, koliko zaslužite, kako 
poslovno uspešni ste in kako ste videti. Oni si zgolj želijo biti z vami, želijo 
vaše pozornosti, pogovora z vami, vaše nežnosti. Zato velja, da se bodo 
otroci, ki veliko časa preživijo z odgovornim in ljubečim očetom, znali bolje 
izogibati težavam. 

Sicer pa je najbolj pomemben način, kako imate lahko radi svojega 
otroka, da ljubite njegovo mamo, saj je odnos med mamo in očetom 
najpomembnejši gradnik, iz katerega otroci poženejo korenine 
osebnostne rasti in odnesejo s seboj v življenje. Zato podpirajte svojo 
izbranko, jo cenite, ji izkazujte ljubezen in jo spoštujte. Kajti otroci se iz 
tega odnosa učijo, kako bodo sami ravnali s svojo izbranko oz. izbrancem. 
Dober oče ste lahko tako šele takrat, kot ste tudi dober mož oz. partner. 
In biti dober oče ni, da lahko otroku vse privoščite in kupite, ampak kako 
preživeti čas z njim. Ker največ in najbolj dragocena stvar, ki mu jo lahko 
podarite, je vaš čas. 

https://www.moskisvet.com/erotika/odnosi/ocetovstvo-kako-biti-dober-oce.html 

 
Papež Frančišek: »Lepo je praznovati božič. A zmanjšajmo nekoliko iz-
datke za božič. Imejmo ponižnejši božič, s skromnejšimi darili. Kar bomo 
prihranili, namenimo ukrajinskemu narodu, ki je v stiski in zelo trpi. Trpijo 
zaradi lakote in mraza, mnogi umirajo, saj ni zdravnikov, bolničarjev,« je 
dejal in še enkrat povabil, naj božič praznujemo »z Ukrajinci v srcu« in 
konkretno pomagamo. 

 

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! 

4. adventna nedelja 
Družinska nedelja 

18. 12. 2022 

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

Ponedeljek, 19.12.2022 

Urban V., papež 
Ob 17.00 za + Vido Flis (obl.) in Franca 

Torek, 20. 12. 2022 

Dominik, opat 
Ob 17.00 + Ano Rajh (8. dan) 

Sreda, 21.12.2022 

Peter Kanizij, duhovnik 

Ob 17.00 za + Magdaleno Pliberšek (obl.) (Lončar-
jevo) 

Četrtek, 22.12.2022 

Hunger, škof 

Ob 17.00 za + po namenu darovalca in za Božji 
blagoslov 

Petek, 23.12.2022 

Ivo, škof 
Ob 07.00 + Olgo Pučnik (496) 

Sobota, 24.12.2022 

Adam in Eva, prastarši 

Hermina, devica 

SVETI VEČER 

Ob 07.00 + Marijo (obl.), Antona in Jožefo Pliber-
šek 

Ob 23.40 Božična devetdnevnica 
Ob 24.00 za + Matija Pema, Antonijo in sina Ivana 

BOŽIČ 
Gospodovo rojstvo 

Nedelja žena in mater 

25. 12. 2022 

Ob 07.00 za  žive in + farane  
Ob 10.00 za + Vido Brumec in + Tajnikarjeve 
Po maši bodo otroci uprizorili božično skrivnost 

https://www.moskisvet.com/erotika/odnosi/ocetovstvo-kako-biti-dober-oce.html


Čiščenje cerkve 
 

 

Bralci Božje besede: 
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  

Nedelja SVETE DRUŽINE 
Nedelja mož in fantov 

01.01.2023 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Andrej Pušnik 

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

 

Predsednik Slovenske škofovske konference msgr. dr. Andrej Saje je 
čestital svetemu očetu Frančišku ob njegovem 86. rojstnem dnevu. 
Zahvalil se mu je za njegovo službo ter za zgled služenja obrobnim in 
zapostavljenim. Izpostavil je lik Kristusa, Dobrega Pastirja, ki vodi svoje 
ljudstvo k Očetu, ki je vir življenja, ljubezni in usmiljenja. 
V čestitki je predsednik SŠK obnovil povezanost Katoliške cerkve v 
Sloveniji z naslednikom apostola Petra ter papežu Frančišku zagotovil 
molitveno podporo slovenskih vernikov. 

 

66          RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE: ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 

V prvem tisočletju niso častili evharistije izven maše, čeprav so jo 
čuvali kot sveti zaklad. V evharistiji so videli predvsem duhovno hrano, 
ki so jo redno uživali pri maši, izven maše pa le bolniki in tisti, ki niso 
mogli priti k maši. V 11. stol. pa so vedno bolj poudarjali Kristusovo 
stvarno navzočnost in s tem tudi češčenje Najsvetejšega.  

Glede češčenja Najsvetejšega je papež Benedikt XVI. zapisal: »Živo 
priporočam pastirjem Cerkve in Božjemu ljudstvu tako osebno kot skupno 
češčenje Najsvetejšega. Sv. Avguštin je namreč zapisal: ›Nihče naj ne jé 
tega kruha, če ga ni prej počastil; grešimo namreč, če ga ne častimo‹.« 
(Benedikt XVI. 2007, 65) Zato je nadvse pomembno, da Ga častimo ob 
prvih dnevih v mesecu (četrtek, petek in sobota), ob celodnevnih češčenjih 
po župnijah, na veliko soboto in ob drugih priložnostih. 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  

»SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

4. adventna nedelja 

»Glej, devica bo spočela in rodila sina 
in imenovali ga bodo Emanuel,  

kar pomeni Bog z nami.« 
18. 12. – 25. 12. 2022 

 

Papež Frančišek: Čuječnost 
Pogosto izgubimo in smo poraženi v bitkah zaradi pomanjkanja 

čuječnosti. Gospod nam je morda velikokrat dal mnogo milosti, na koncu 
pa nismo sposobni vztrajati v tej milosti in izgubimo vse, ker nam manjka 
čuječnosti: nismo varovali vrat. In potem nas prevara nekdo, ki pride zelo 
olikano in vstopi. Vsak lahko to tudi preveri, če pomisli na svojo osebno 
zgodovino.  

Ni dovolj opraviti dobrega razločevanja in sprejeti dobre odločitve. 
Treba je ostati čuječi, varovati milost, ki nam jo je dal Bog. Nekdo lahko 
reče: »Ko vidim nered, se takoj zavem, da je to hudič, da gre za 
skušnjavo.« Res je, a tokrat pride preoblečen v angela. Hudič se zna 
preobleči v angela, vstopi s prijaznimi besedami in te prepriča, na koncu 
pa je stanje slabše, kot na začetku.  

Treba je ostati čuječi, bdeti nad srcem. Če danes vprašam vas in sebe: 
»Kaj se dogaja v tvojem srcu?«, morda ne bom videl vsega, povedal bom 
eno ali dve stvari, a ne vsega. Biti čuječi v srcu, kajti čuječnost je 
znamenje modrosti, predvsem pa je znamenje ponižnosti, saj se bojimo 
padca. Ponižnost je glavna pot krščanskega življenja. 

 

* * * * * * * * 
Advent je čas, da dopustimo čuditi se veličini Božjega usmiljenja. Ču-

denje. Bog je vedno tisti, ki ti prebudi začudenje.  
Advent je čas, ko se pripravljajoč jaslice za Deteta Jezusa ponovno 

učimo, kdo je naš Gospod. Gre za čas, ko izstopimo iz določenih shem in 
predsodkov do Boga, bratov in sester.  

Advent je čas, ko namesto, da mislimo na naša darila, podarimo be-
sede in dejanja tolažbe tistemu, ki je ranjen, kakor je to storil Jezus s sle-
pimi, gluhimi in kruljavimi. 

Naj nas Marija v teh dneh priprave prime za roko, nas prime za roko v 
pripravi na Božič in nam pomaga prepoznati v majhnosti otroka veličino 
Boga, ki prihaja. 

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, 24. 02. 2023 

Novo Tepanje:       petek, 13. 01. 2023 Vinarje:                      petek, 03. 03. 2023 

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

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

