
 

1. Sveta maša pri Sv. Joštu nas želi spomniti, kako moramo skrbeti ne-le 
drug za drugega, ampak tudi za našo podružno cerkev. To ne pomeni, da 
jo moramo samo materialno obnavljati, ampak jo moramo še bolj ohranjati 
kot sakralni prostor, ki nas spominja in opominja, da je Bog naš prvi in 
osrednji smisel življenja, kakor je to bil sv. Joštu. Hvala lepa Slavku Uger-
šku in Jožici Klančnik za pripravo bogoslužnega prostora, hvala vsem za 
preprosto pogostitev in vse, kar storite dobrega za našo župnijo. 

2. Kot veste, je za sklenitev svetega zakona potrebna dobra duhovna pri-
prava. Dekanija Slovenske Konjice vsako leto pripravi Tečaj za zaro-

čence. V letošnjem letu bo tečaj: I. sre-

čanje v petek, 10. marca ob 18.00 uri s 

temo Ohranjujva življenje (predavata 
zdravnika in zakonca Urška in Janez Do-
linar), ob 19.00 uri s temo Zakramental-
nost najinega zakona (predava Marjan Jezernik, celjski opat) in ob 20.30 

s temo: Dva in vendar eno (predava Jure Levart), in II. srečanje v soboto, 

11. marca ob 19.00 uri s temo Odprta za izkušnje drugih (gosta bosta 
zakonca Angelca in Jože Šuster) in ob 20.30 s temo Duhovno pripravljena 
na zakrament (predava Vlado Bizant, duhovnik). Srečanja bodo v Župnij-
skem domu v Slov. Konjicah. 

3. Papež Frančišek je leta 2019, z Apostolskim pismom v obliki motu proprio 
Aperuit illis: »Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma« (Lk 24,45) do-
ločil, da se tretja nedelja med letom imenuje nedelja Božje besede, da bi 
premišljevali in širili Božjo besedo. Kako naj jo širimo?, tako, da jo beremo 
in v vsakdanjem življenju drug drugemu oznanjamo, kot na primer: 
- »Upaj v Gospoda, bodi pogumen« (Ps 27,14) 
- »Gospod je dal, Gospod je vzel, naj bo hvaljeno Gospodovo! ime« 

(Job 1,21b);    »Gospod je moja luč in moja rešite« (Ps 27,1) 
- »Bog upanja naj vas napolni z veseljem in mirom« (Rim 15,13) 
- »Zaupajte, jaz sem svet premagal,« govori Gospod (Jn 16,33) 
- »Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu 

z molitvijo in prošnjo« (Fil 4,6-7) 
- »Gospod bo s teboj, ne bo te pustil samega« (5 Mz 31,8) 
- »Velike reči je Gospod za nas stóril« (Ps 126,3) 
- »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.« (Ps 126,5) 

4. Hvala mladincem za pospravljanje jaslic: Daši, Piji, Izi, Zali, Roku, Brini in 
Rožletu; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

5. Smo v tednu molitve za edinost kristjanov., zato ne pozabimo moliti za 
edinost v naših družinah, Cerkvi in družbi. 
 

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. 
 

Pravičnost v Svetem pismu je veliko več kot le to, da 
vsak dobi, kar mu gre. V Stari zavezi pomeni celotno 
človekovo vedénje v skladu z Božjo voljo, v Novi zavezi 
pa še več: uresničevanje Božje ljubezni. Pravično rav-
nanje je izvir veselja, pravi Pridigar.  
Kdo še ni izkusil, kakšno notranje zadovoljstvo prinaša dobro delo, ki ga 
storimo in pošteno ravnanje. Poštenje je najboljša naložba, pravi prego-
vor. Veselje izvira iz tega, če delamo, kar je prav in zato, ker je prav, ne 
glede na plačilo. Dobro je treba delati zaradi dobrega. Dobro delo nosi 
nagrado in plačilo že s seboj: to je osrečujoča zavest, da smo ravnali prav. 
 
 

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.) 

Ponedeljek, 23.01.2023 

zaroka Marije in Jožefa 

6. dan molitve za edinost kristjanov 
 

Torek, 24. 01. 2023 

Frančišek Saleški, škof 

7. dan molitve za edinost kristjanov 
 

Sreda, 25.01.2023 

Spreobrnitev apostola Pavla 

8. dan molitve za edinost kristjanov 
 

Četrtek, 26.01.2023 

Timotej in Tit, škofa 

Ob 17.00 za + Franca Brumeca (ml.) in Jožeta 
Majšlerja 

Petek, 27.01.2023 

Angela Merici, devica 
Ob 17.00 za + Antona Kotnika  

Sobota, 28.01.2023 

Tomaž Akvinski, duhovnik 
Ob 07.00 + Andreja Lubeja (obl.) in Moniko 

4. nedelja med letom 
29. 01. 2023 

Ob 07.00 za  žive in + farane  
Ob 10.00 za + Frančiško (obl.), Janeza in 

Miro Pučnik 



Čiščenje cerkve 
 

Bralci Božje besede: 
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 

5. NEDELJA MED LETOM 
Nedelja mož in fantov 

05.02.2023 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Martin Juhart 

10.00 
1. berilo: Polona Mlakar 
2. berilo: Karmen Sadek Pučnik 

 

Papež Frančišek: »Sveti Duh spreminja Sveto pismo v živo Božjo be-
sedo, ki jo njegovo sveto ljudstvo živi in posreduje v veri.« 
 

70                                         RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

ZAKAJ SEDIMO PRI MAŠI? 

Sedenje je znamenje oblasti in poučevanja. Jezus je množici, ki 
je stala ob bregu jezera, sede razlagal nauk v prilikah (Mt 13,1). Voja-
kom je povedal: »Dan na dan sem sedel v templju in učil, pa me niste 
prijeli.« (Mt 26,55) 

Sedenje pa je tudi sproščena drža poslušalca, ki se tako lažje 
osredotoči in preda sporočilu. Tako je Marija, Martina sestra, sedla h 
Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo (Lk 10,39). Tudi Je-
zus je sedel v templju sredi učiteljev, ki jih je poslušal in spraševal (Lk 
2,48). 

Kadar sedimo, se čutimo razbremenjene, spočite, sproščene in 
se zato lažje prepustimo notranjemu poslušanju, sprejemanju in raz-
mišljanju. 
 Sede poslušamo Božjo besedo (berila, psalm, pesem slednico) 
in homilijo, sedimo med pridigo, med pripravljanjem darov pri darova-
nju, po odgovoru na klic »Skrivnost vere« (do očenaša) in po obhajilu. 
Sedimo v zavesti, da nas bogoslužje nagovarja in da je lepo biti z veli-
kim prijateljem Kristusom. 

 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

3. nedelja med letom 

NEDELJA BOŽJE BESEDE 

»Spreobrníte se,  
kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« 

22. 01. – 29. 01. 2023 
 

Peti dan osmine za edinost kristjanov: Psalm 137: Ob babilonskih rekah 
Ob rekah Babilona smo sedeli in jokali, ko smo se spominjali Siona.  
Na vrbe v njegovi sredi smo obesili svoje citre.  

 

Tam so naši osvajalci zahtevali od nas besede pesmi,  
naši mučitelji veselo rajanje:  
»Zapojte nam katero sionskih pesmi!«  
Kako bi mogli peti Gospodovo pesem na tuji zemlji?  
 

Če te pozabim, Jeruzalem, naj bo pozabljena moja desnica.  
Jezik naj se mi prilepi k nebu, če se te ne bom spominjal,  
če ne bom povzdignil Jeruzalema nad vrh svojega veselja. 

 

Italijanski skladatelj Verdi je v svojo opero Nabucco vključil tudi Pesem 
sužnjev to je hebrejskih izgnancev v Babilonu. Pisec besedila se je 
naslonil ravno na 137. Psalm: „Ob babilonskih rekah.“.  

Pesnikova misel potuje daleč in obiskuje domače bregove, kjer 
dišijo oljke in kjer vejejo sape domačih planjav. Pozdravi naj obale reke 
Jordana in porušene stolpe Jeruzalema. O moja domovina, tako lepa, a 
izgubljena, kliče pesnik. Nato se sprašuje, zakaj je morala utihniti zlata 
harfa prerokov, ki so obesili svoja glasbila na vrbe tuje dežele. Poziva jo, 
naj spet prižge v srcih spomine in pripoveduje o slavni zgodovini. Spomni 
naj se Jeruzalema in naj se oglasi s pesmijo bolečine. Gospod naj ji 
navdihne spev, ki bo izgnancem vlil moči za trpljenje. Psalmist pravi, da 
so babilonski osvajalci zahtevali od Hebrejcev rajanje in pesmi k 
njihovemu Bogu, a ti niso mogli peti na tuji zemlji.  

Izkustvo izgnancev iz 20. stoletja je v tem pogledu vendarle 
drugačno. Pomislimo na slovenske ljudi, ki so po 2. svetovni vojni morali 
od doma v tujino, na Zahod, največ pa v daljnjo Argentino. Kaj jim je daleč 
od doma pomenila domača pesem, vedo samo oni. Naš basbaritonist 
Marko Fink je v nekem pogovoru o svojih starših beguncih v Argentini in 
njihovih šestih otrocih povedal tole: »Mi nismo mogli živeti brez glasbe. 
Petje je pomagalo premagovati hrepenenje po izgubljeni domovini. S 
petjem olajšaš svojo dušo. Glasba ima moč! Pri nas doma se je pelo, ker 
so nam starši želeli približati lepoto domovine.« 

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

