
 

1. Včeraj, 14.1.2023 smo imeli dekanijsko mladinsko srečanje na Prihovi. 
Srečanja se je udeležilo 25 mladincev. Gost večera je bil g. Robert Friško-
vec, ki je mladim predstavil različne skupine svojega delovanja kot du-
hovni asistent zapornikov v Sloveniji.  

2. Danes so se nam predstavili letošnji prvoobhajanci, ki so: Zara Rubin, Ju-
lija Tomažič in Evita Komes. Naj bo molitev za prvoobhajance naša vsak-
danja molitev in poglobitev v veri. Prvoobhajankam pa iskrene čestitke s 
prošnjo, da bi se lepo pripravile na prejem prvega svetega Obhajila. 

3. V sredo začenjamo teden molitve za edinost kristjanov. Že v domačih dru-
žinah in med družinami je veliko needinosti, koliko bolj v Cerkvi in družbi. 
Zato vas vabim, da vsaki dan v tednu edinosti zmolimo molitev, ki jo imate 
zapisano tudi v Župnijskem listu. 

4. Lepo prosim vse, ki želite biti naročeni na verski tisk preko župnišča, da 
svojo namero še danes sporočite v župnijsko pisarno. 

5. Hvala otrokom, ki ste prinesli privarčevani denar za otroke v stiski; hvala 
Slavku Ugeršku za betoniranje; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za 
vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

MOLITEV ZA EDINOST KRISTJANOV 
Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji 
učenci popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo živo 
začutili, kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost.  
Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, 
nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost, ki se morda skrivajo v nas.  
Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili. Nakloni nam, da se vsi 
zedinimo v Tebi, da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja 
molitev za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš. V tebi, ki si popolna 
Ljubezen, naj najdemo Pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni 
in Resnici. Amen. 
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Starši, vzgajajmo otroke v vrednotah Evangelija, ne bo vam žal! 
Živimo v času splošne krize, ekonomske pa tudi krize vrednot in družbe-
nega nezadovoljstva. Lažne grožnje o nastavljenem eksplozivu v nakupo-
valnih središčih v Celju in Mariboru, uboji lastnih mater, protesti tistih, ki 
so izvolili vlado in sedaj proti njej protestirajo, tisoči in tisoči brez zdravnika 
itd. potrjujejo, da ni več vrednot, da se veča agresija v družbi in da je vera 
brez del mrtva (Jak 2,14-24.26). Papež Frančišek pravi: »Vera, ki ne 
obrodi sadov v življenju, to je v delih, ni vera, ampak ideologija, zgolj 
besede in nič več. … So kristjani, ki poznajo nauk, vendar so brez 
vere, kot demoni. S to razliko, da demoni trepečejo, le-ti pa ne. Živijo 
mirno.« To misel pa lahko povežemo z vzgojo: »Vzgoja, ki so jo starši 
dolžni posredovati otrokom, brez vrednot, ni vzgoja. Starši pa živijo 
mirno. In ni čudno, da se otroci nekega dne postavijo proti staršem, proti 
življenju in nenazadnje tudi proti sebi. Zato nas sv. Pavel spodbuja: »Do-
kler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem« (Gal 6,9-10a). 
 
 

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) 

Ponedeljek, 16.01.2023 

Honorat, škof 
Ob 17.00 za + Gabrijelo Rebernak (8. dan) 

Torek, 17. 01. 2023 

Anton (Zvonko), puščavnik 
Ob 17.00 za + Antona in Jožico Leskovar 

Sreda, 18.01.2023 

Marjeta Ogrska, kneginja 

1. dan molitve za edinost kristjanov 
Ob 17.00  za + Ivana Retuznika (obl.) in soro-

dnike 

Četrtek, 19.01.2023 

b. sl. Friderik Irenej Baraga 

2. dan molitve za edinost kristjanov 
Ob 17.00 za + Mihaela in Ano Močnik (obl.) in 

sorodnike 

Petek, 20.01.2023 

Sebastijan (Boštjan), muč. 

3. dan molitve za edinost kristjanov 
Ob 7.00 za + Ano Furman (573) 

Sobota, 21.01.2023 

Agnes (Neža, Janja), muč. 

4. dan molitve za edinost kristjanov 
Ob 07.00 + Darinko Mlakar (583) 

3. nedelja med letom 

Nedelja Božje besede 

Nedelja žena in mater 
22. 01. 2023 

5. dan molitve za edinost kristjanov 

Ob 07.00 za  žive in + farane  
Maša pri Sv. Joštu 

Ob 10.00 za + Vero, Amalijo in Karla Ju-
harta (obl.) 



Čiščenje cerkve 
 

Bralci Božje besede: 
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: Albin Pučnik 

10.00 
1. berilo: Simona Borovnik 
2. berilo: Pavlica Pučnik 

4. NEDELJA MED LETOM 
29.01.2023 

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

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

 

69           RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE: ZAKAJ STOJIMO PRI MAŠI? 

Stoja je drža, s katero kristjan pokaže, da je deležen dostojanstva vsta-
lega Kristusa. Zato ni nič čudnega, da je bilo v prvih stoletjih ob nedeljah 
in v velikonočnem času prepovedano moliti kleče. Gre za znamenje za-
vesti, da smo v Kristusu odrešeni in deležni njegovega vstajenja. 

Ljudstvo, ki vstane ob vstopu voditelja bogoslužja in njegovih strež-
nikov, izrazi spoštovanje Kristusu, ki ga duhovnik predstavlja in nam bo 
spregovoril v Božji besedi in se nam daroval v duhovno hrano. 

Tudi med slavo, alelujo in branjem najpomembnejšega odlomka, to 
je evangelija, verniki pokažemo spoštovanje, pozornost in pripravlje-
nost sprejeti Gospodovo besedo in jo udejanjiti v vsakdanjem življenju. 

Pri prošnjah vernikov »ljudstvo opravlja svojo duhovniško službo« in 
moli za vse ljudi. Predvsem pa ljudstvo stoji, ko voditelj bogoslužja v 
njegovem imenu dviga k Bogu molitve (zbirna, nad darovi in po 
obhajilu), predvsem pa najpomembnejšo, to je evharistično molitev. V 
njej se že na začetku dialoga, v vabilu »Kvišku srca« razodeva vrednost 
stoje kot izraza duše, ki se dviga nad usmerjenost v tuzemsko in 
razodeva hrepenenje po zedinjenju z Bogom.  

V pripravi na obhajilo z očenašem občestvo, preden se približa 
Gospodovi mizi, moli stoje Gospodovo molitev. Pripravljenost, zaupanje 
in željo po ponotranjenju liturgičnega dejanja izraža stoja tudi pri sklep-
nem blagoslovu.  

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

2. nedelja med letom 

NEDELJA VERSKEGA TISKA 

»Glejte, Jagnje Božje,  
ki odjemlje greh sveta…« 

15. 01. – 22. 01. 2023 
 

Papež Frančišek: Apostolska gorečnost vernika 
Skupnost Jezusovih učencev se rodi kot apostolska in misijonarska. Sveti 
Duh jo oblikuje v izhodu – Cerkev je v izhodu, gre ven –, tako da ne bi bila 
zaprta vase, ampak usmerjena navzven, do skrajnih koncev sveta. Lahko 
pa se zgodi, da se apostolska gorečnost, želja, da bi z dobrim oznanilom 
evangelija dosegli druge, zmanjša in postane mlačna. Včasih se zdi, da 
je v stanju mrka. Imamo zaprte kristjane, ki ne mislijo na druge. Ko 
krščansko življenje izgubi obzorje evangelizacije, obzorje oznanjevanja, 
zboli: zapre se vase, se izčrpa. Brez apostolske gorečnosti vera usiha.  
Podajmo se na pot ponovnega odkrivanja evangelizacijske vneme, pri 
tem pa izhajajmo iz Svetega pisma in cerkvenega nauka, da bi iz virov 
črpali apostolsko gorečnost.  
Vse se začne z Jezusovim pogledom: zagleda moža Mateja. Temu sledi 
drugi korak: premik. Matej je sedel pri mitnici. Jezus mu je rekel: »Hôdi za 
menoj!« In on je »vstal in šel za njim«. Opazimo, kako besedilo izpostavlja 
»vstal je«. V tistih časih je namreč tisti, ki je sedel, imel oblast nad drugimi, 
ki so stali pred njim, da bi ga poslušali ali, kot v tem primeru, da bi mu 
plačali davek. Skratka, tisti, ki je sedel, je imel moč. Prva stvar, ki jo Jezus 
naredi, je, da Mateja odtrga od moči: od sedenja, da bi sprejemal druge, 
ga premakne k drugim; spodbudi ga, da zapusti položaj nadrejenosti in 
mu odpre obzorje služenja. To počne Kristus in to je temeljno za kristjane: 
Ali mi, Jezusovi učenci, mi Cerkev, sedimo in čakamo, da ljudje pridejo, 
ali pa znamo vstati, stopiti na pot z drugimi, iskati druge? Nekrščanski 
položaj je reči: »Naj pridejo. Jaz sem tukaj, naj pridejo.« Ne, ti pojdi in jih 
poišči, ti naredi prvi korak. 
Matej se vrne v svoje okolje, a se vrne spremenjen in z Jezusom. Njegova 
apostolska gorečnost se ne začne na novem kraju, čistem, idealnem in 
oddaljenem, ampak se začne tam, kjer živi, z ljudmi, ki jih pozna. To je 
sporočilo za nas: ni nam treba čakati, da bomo popolni in bomo opravili 
dolgo pot za Jezusom, da bi pričevali zanj. Naše oznanjevanje se začne 
danes, tam, kjer živimo. Ne začne se s prepričevanjem drugih, ampak z 
vsakodnevnim pričevanjem o lepoti Ljubezni. 

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

