
 

1. V preteklem tednu sem obiskal in blagoslovil družine in domove v vasi: 
Sevec, Prepuž, Vrhole in Vinarje. Iskrena hvala za lep sprejem in dar, 
obenem pa hvala spremljevalcem: Petru Korošcu, Slavku Juhartu in Kri-
stini Strnad. Včasih je težko priti k hiši, ker ne veš, če si zares dobrodošel 
ali pa te sprejmejo zato, ker jih je nerodno zavrniti. Tokrat sem res naletel 
na lep sprejem. O raznih stvareh smo pokramljali, najbolj pa se mi je do-
padel stavek: »Dve uri sem bil v službi, nato pa sem šel k direktorju in ga 
prosil, da skočim domov, ker pride župnik blagoslovit hišo. … Sedaj pa 
grem nazaj v službo.« Zares čudovito pričevanje o tem, kaj mi pomeni 
blagoslov! 

2. V soboto, to je 14. januarja 2023 bo dekanijsko mladinsko sre-
čanje na Prihovi. Z nami bo g. Robert Friškovec. Mladi že se-
daj lepo vabljeni ob 18.00 uri na srečanje in novoletno praz-
novanje.  

3. Na koledarju župnije Prihova je zapisano, da je za prihodnjo nedeljo pred-
videna maša pri Sv. Joštu. Prišlo je do spremembe. Pri Sv. Joštu bomo 
Antonovo nedeljo praznovali 22. januarja, to je eno nedeljo kasneje, kot 
je zapisano na koledarju, ki ste ga dobili. Hvala za razumevanje! 

4. Člana Prostovoljnega gasilskega društva iz Oplotnice se iskreno zahva-
ljujeta prebivalcem Prihove in Zg. Grušovja za prijazen sprejem in 

darovane prispevke ob obisku in izročitvi koledarjev. V letu 2023 pa želita 
vsem veliko zdravja, sreče in miru.  

5. Lepo prosim vse, ki želite biti naročeni na verski tisk preko župnišča, da 
to do nedelje sporočite v župnijsko pisarno. 

6. Iskrena hvala za dar, ki ste jih namenili za obnove cerkve in drugih žup-
nijskih prostorov: Branku in Marjani Flis, Alojzu Pučniku, družini Vivod iz 
Sp. Grušovja, družini Rorič, Vidi Majšler, Marjanu Rajhu in neimenovanim. 
Iskren boglonaj! 

7. 14. novembra 2022 je v 85. letu starosti odšla k Bogu 
redovnica s. Ana Pučnik, doma iz Dobrove pri Prihovi. 
1. maja 1962 je vstopila v Družbo hčera krščanske lju-
bezni ali usmiljenih sester sv. Vincencija Pavelskega 
in v njej služila Bogu in bližnjim kar 61 let. V zadnjih 
letih svojega življenja se je popolnoma posvetila moli-
tvi za Cerkev in tako za vse nas. Vabim vas v četrtek 
k sveti maši in molitvi za našo rojakinjo pokojno sestro Ano Pučnik. 

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

9. Iskrena hvala organistu Petru Tonkoviču, ki je 
dopolnil jaslice pred farovšem s figurami svetih 
treh kraljev. Škof Anton Jamnik je zapisal: »Po-
tovanje treh kraljev je vzorec potovanja sleher-
nega kristjana, slehernega iskalca sodobnega 
časa. Pri tem iskanju nas opogumlja sveti Av-
guštin s svojimi besedami: »Ne bi me iskal, če 
me ne bi že našel!«  
 

Papež Frančišek: Mir, upanje, srečanje, har-
monija se gradijo samo s Svetim Duhom, Bož-
jim Duhom. »On je ta, ki ustvarja mir, upanje, 
srečanje, harmonijo. Gradbišča delujejo, če tisti, ki na njih delajo, pustijo, 

da Duh dela v njih.« Duh namreč govori v srcu 
vsakega, ki zna poslušati. »Vsak moški in ženska 
dobre volje lahko dela v Arzenalih miru, upanja, 
srečanja in harmonije. Vendar pa je za to potre-
ben nekdo, ki ima srce trdno ukoreninjeno v 
evangeliju. Potrebna je skupnost vere in molitve, 
ki ohranja prižgan ogenj za vse. Ogenj, ki ga je 
Jezus prinesel na zemljo in ki zdaj gori za vedno. 
Tu vidimo tudi pomen skupnosti oseb, ki v celoti 

sprejemajo poklicanost in poslanstvo bratstva ter ga na stalen način ure-
sničujejo,« je sklenil sveti oče. 
 
 

Nedelja Jezusovega krsta 

Dekliška nedelja 
08. 01. 2023 

Ob 07.00 za  žive in + farane  
Ob 10.00 za + Magdaleno Pliberšek (Lon-

čarjevo) 

Ponedeljek, 09.01.2023 

Pij IX., papež 

Ob 7.00 za + Antona, Jožefo in Marijo Pliber-
šek (358) 

Torek, 10. 01. 2023 

Gregor Niški, škof 
Ob 15.00 pogrebna za + Gabrijelo Rebernak 

Sreda, 11.01.2023 

Pavlin Oglejski II., škof 
Ob 17.00  za + Antona Kotnika (463) 

Četrtek, 12.01.2023 

Tatjana (Tanja), mučenka 
Ob 17.00 za + redovnico s. Ano Pučnik 

Petek, 13.01.2023 

Hilarij (Radovan), škof 
Ob 17.00 za + Janka Brdnika (393) 

Sobota, 14.01.2023 

Feliks Nolanski, duhovnik 
Ob 07.00 + Štefko Gošnjak (obl.) in Jožefa 

2. nedelja med letom 

Nedelja verskega tiska 

Družinska nedelja 
15. 01. 2023 

Ob 07.00 za  žive in + farane  
Predstavitev prvoobhajancev 

Ob 10.00 za + Franca Brumeca st. in 
Franca Brumeca ml. (obl.- Tinekov) 



Čiščenje cerkve 
 

Bralci Božje besede: 
JEZUSOV KRST 

Dekliška nedelja 
08.01.2023 

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

10.00 
1. berilo: Daša Pučnik 
2. berilo: Lucija Pučnik Harih 

2. NEDELJA MED LETOM 
Družinska nedelja 

15.01.2023 

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

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

3. NEDELJA MED LETOM 
Nedelja žena in mater 

22.01.2023 

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

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

Jezus se je dal krstiti, da bi posvetil krstno vodo za kristjane. S tem deja-
njem je bila voda blagoslovljena. Jezus je stopil v vodo naše grešnosti, se 
utelesil in vzel nase naše grehe, da bi nas pripeljal domov k Očetu (sv. 
Ignacij Antiohijski). 

68                                         RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

RAZPROSTRTE ALI SKLENJENE ROKE 

Vidna znamenja, ki spremljajo molitve, krepijo vero ter spodbujajo 

pozornost in dejavno sodelovanje pri obredu. Tako je tudi molitev z raz-

prostrtimi rokami ena izmed drž molitve, ki ne le povzdiguje srca in 

duha, ampak molitve, ki prevzame celega človeka. Zato je ta kretnja 

orante ali molilke z razprostrtimi rokami v navadi od najstarejših časov 

Mojzesa in Arona, v krščanski dobi pa vse od prvih kristjanov naprej.  

Sporočilo razprostrtih rok je »dajati in prejemati, priporočati in izro-

čati, prositi in se zahvaljevati«. Do nekaj stoletij nazaj ni bila rezervirana 

zgolj za duhovnika, ampak so lahko s to kretnjo izražali svojo popolno 

osredinjenost na Boga Očeta tudi ostali verniki. Prav na podlagi te uve-

ljavljene navade v Cerkvi so nekatere škofovske konference, npr. itali-

janska, razširile uporabo te kretnje na ves bogoslužni zbor. Seveda pa 

je dolžnost duhovnikov, da preprečijo pretiravanje in spreminjanje kret-

nje orante v kakršnokoli telovadbo, pa četudi bi bila ta kdaj pa kdaj za-

radi mraza v cerkvi nadvse dobrodošla. 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

Nedelja Jezusovega krsta 

»Ta je moj ljubljeni Sin,  
nad katerim imam veselje.« 

08. 01. – 15. 01. 2023 
 

Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl: Eno leto je, odkar sem vas 
prav na nedeljo Jezusovega krsta s pastirskim pismom povabil na skupno 
sinodalno pot, kot sem zapisal »na pot duhovne prenove in tesnejše po-
vezanosti znotraj naših krščanskih skupnosti«. Na tej naši sinodalni poti 
se je v preteklem letu zgodilo mnogo lepega. Po župnijskih skupnostih so 
se vrstile molitve, sinodalni pogovori, razna srečanja, več sodelovanja la-
ikov in duhovnikov. 

V končnem sinodalnem poročilu sem zapisal, da »smernice doku-
menta jemljem kot pomemben kažipot pri vodenju nadškofije. Predvsem 
si želim, da postane sinodalnost vsakdanji kruh po naših občestvih, da 
postane kakor dim kadila, ki prežame vse, s čimer pride v stik, in ga ni 
mogoče odpraviti. Želim si, da bi bila sinodalnost ta vonj Svetega Duha, 
ki bi šel skozi vse strukture naše nadškofije in krepil prenovo v smeri ve-
dno bolj sinodalne Cerkve.« 

V pripravi na sveto leto bomo poskušali »v krščanskih občestvih 
izpeljati določeno misijonarsko preobrazbo, ki bi bila sposobna spremeniti 
stvari tako, da bi navade, slogi, urniki in govorica ter vse cerkvene 
strukture – bile sposobne - evangelizirati sodobni svet« (CD 162, 
Pastoralno spreobrnjenje). V tem letu vas bodo vaši duhovniki z ljubeznijo 
dobrega pastirja uvajali v lepoto bogoslužja ter vam ga tudi razlagali, ker 
je bila ravno liturgija, zlasti nedeljska maša, v sinodalnih pogovorih 
izpostavljena kot neizkoriščen duhovni kapital. Pomagali vam bodo vedno 
popolneje živeti bogoslužna dejanja, ki so »danes« zgodovine odrešenja. 
V pripravi na škofijsko jubilejno leto pa se bomo ozirali tudi nazaj, v bogato 
zgodovino naše krajevne Cerkve, da bi nas usmerjala k skupni hoji v 
prihodnost, v zaupanju, veri in ljubezni. 

Da bomo ta proces priprave na te milostne trenutke dobro 
izkoristili, vas povabim, da skupaj obudimo krstno milost. V tem času 
vas povabim k poglobljeni molitvi za našo krajevno Cerkev.  

Prepričan sem, da nam do leta 2025 in naprej do leta 2028 lahko 
uspe narediti pomembne duhovne korake za našo nadškofijo. 
Zavedajmo se, da se vsaka prenova začne v meni z mojo potjo h 
Gospodu in ponižnim priznanjem, da sem grešnik in potreben Boga. 

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

