
 

1. Jutri po maši odhajam na duhovne vaje v Celje. 
2. V četrtek bomo obhajali praznik Gospodovega darovanja v templju ali 

svečnico. Zato bosta maši zjutraj in zvečer. Vabljeni! 
3. V soboto bomo imeli od 15. do 18. ure na Prihovi dekanijsko srečanje in 

izobraževanje za delo za nove duhovne poklice. Vabljeni člani ŽPS, litur-
gični sodelavci in molivci za duhovne poklice, to je, tudi vsi ostali. 

4. Včeraj smo se poslovili od + Katarine Voraček, babice rojaka Andreja La-
žeta, v sredo pa se bomo poslovili od + Terezije Brdnik iz Vrhol. Danes 
pa je tudi obletnica smrti duhovnika Viljema Šolinca (1929-2019), ki je kot 
novomašnik eno leto pastoralno deloval na Prihovi. Pretekli petek pa je 
bila obletnica smrti našega bivšega dekana Romana Štusa (+2015). R.i.P. 

5. Prihodnjo nedeljo bodo ključarji po prvi in drugi sv. maši pobirali sedežnino 
ali »činž«. Kot lansko leto je predvideni dar 20.00 evrov, kdor pa ne zmore, 
pa naj da toliko kolikor zmore. Ne gre za plačilo sedežev, ampak za sta-
rodavni način prebujanja zavesti, da smo vsi odgovorni za vzdrževanje 
naših sakralnih prostorov. Dar bo namenjen za obnovo strehe na podružni 
cerkvi sv. Jošta. Že v naprej iskren boglonaj za vaš dar. 

6. Hvala Žanu Pemu in Evi Juhart za prepis krstne, poročne in mrliške knjige 
za preteklo leto. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Gospodovo darovanje v templju: Marija in Jožef sta po Mojzesovi po-
stavi bila dolžna, da prineseta v tempelj 
v odkupnino za dar otroka dar dveh go-
lobov. Sprejela sta jih starček Simeon 
in prerokinja Ana. Simeonu je bilo na-
mreč razodeto, da ne bo prej umrl kot 
bo videl Gospodovega Maziljenca. Ob 
tem srečanju se je Simeon zahvalil 
Bogu z besedami: Zdaj odpuščaš, Go-
spod, svojega služabnika v miru, kakor 
si obljubil s svojo besedo. Na svoje oči 
sem videl Zveličarja, ki si ga poslal 
vsem ljudstvom: luč v razsvetljenje vseh narodov in v slavo Izraela, tvo-
jega ljudstva. 
 

Blagor tistim, ki se lahko smejejo samim sebi; vedno bodo našli dovolj 
zabave. 
Blagor tistim, ki znajo molčati in poslušati; zvedeli bodo veliko novega. 
Blagor tistim, ki pred delovanjem razmišljajo in pred razmišljanjem mo-
lijo; preprečili bodo veliko neumnosti. 
Blagor tistim, ki so pozorni na namige drugih, ne da bi se imeli za ne-
nadomestljive; posejali bodo veliko veselja. 
Blagor tistim, ki se znajo nasmehniti in ne kažejo mračnega obraza; 
njihove poti bodo osončene. 
Blagor vam, če znate gledati male stvari življenja z resnostjo in resne 
stvari s spokojnostjo; v življenju boste prišli daleč. (Biblična družba škofije Linz) 

 

Mahatma Gandhi (indijski politik) o blagrih: »Blagri bi morali spremeniti 
svet v svet miru, če bi jih kristjani vzeli resno. Toda kristjani smo dostikrat 
kakor kamni, ki so stoletja v vodi in ne sprejmejo vase niti ene same 
kapljice vode.« 
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Barva časa med letom je zelena. To je barva narave, ki deluje 
sproščujoče, pomirjajoče in regenerirajoče, zato je simbol življenja. 
Zelenina pomeni popolno umirjenost, v kateri so uravnovešeni vsi 
kontrasti.  
Ker je čas med letom tisti čas, »ko ne obhajamo kakega posebnega 
vidika Kristusove skrivnosti, pač pa se spominjamo Kristusove 
skrivnosti v njeni polnosti« (LL 43), smo lahko z izbiro rož za krašenje 
cerkve zelo svobodni in zato toliko bolj vezani na Božjo besedo. S 
prevladujočo zeleno barvo naj tudi cvetlični aranžmaji ustvarjajo v 
vernikih pri bogoslužju harmonijo, ravnovesje in svežino duha in srca. 

 

 

4. nedelja med letom 
29. 01. 2023 

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

Miro Pučnik 

Ponedeljek, 30.01.2023 

Martina, mučenka 
Ob 7.00 za + Alojzijo Klajžar (124) 

Torek, 31. 01. 2023 

Janez Bosko, duhovnik 
 

Sreda, 01.02.2023 

Brigita Irska, opatinja 
Ob 15.00 pogrebna za + Terezijo Brdnik 

Četrtek, 02.02.2023 

Jezusovo darovanje 

SVEČNICA 

Ob 7.00 za + Olgo Pučnik (497) 
Ob 17.00 za + Leopoldino, Valentina in Ireno 

Zupanič 

Petek, 03.02.2023 

Prvi petek v mesecu 

Blaž, škof in mučenec 

Obisk bolnikov 
Ob 17.00 za + Matildo in Maksa Hojnika (155)    
Blagoslov na priprošnjo sv. Blaža 

Sobota, 04.02.2023 

Oskar (Ansgar), škof 
Ob 07.00 + Franca Brumeca (Tinekov) (105) 

5. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 
05. 02. 2023 

Ob 07.00 za  žive in + farane  
Ob 10.00 za + Borisa Rateja (obl.) in Vido 

Školc 



Čiščenje cerkve 
 

Bralci Božje besede: 
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 

6. NEDELJA MED LETOM 
Dekliška nedelja 

12.02.2023 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Andrej Pušnik 

10.00 
1. berilo: Tina Pučnik 
2. berilo: Zala Pučnik 

 

Papež Benedikt XVI.: »Stojte trdni v veri! Ne pustite se zmesti! Jezus 
Kristus je resnično Pot, Resnica in Življenje.« 

71                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

KDAJ, ZAKAJ IN KAKO POKLEKUJEMO PRI MAŠI? 

Poklek je izraz človekove majhnosti in ponižnosti pred Bogom. 
Če je človek ponižen, nagne glavo in se skloni. Kadar pridemo v cerkev 
ali gremo iz nje, pa tudi kadar gremo mimo oltarja, moramo poklekniti, 
če je navzoče Najsvetejše. Tedaj naše srce govori, da je Bog največji 
in da smo pred Njim nič. Toda popolno klečimo ali pokleknemo le takrat, 
kadar se tudi naše srce v notranjosti pokloni Bogu v globokem spošto-
vanju in šepeta: »Moj veliki Bog.« 

Poklek, ki ga naredimo z desnim kolenom do tal, pomeni poča-
stitev, ki gre samo najsvetejšemu zakramentu in svetemu križu od slo-
vesnega češčenja pri liturgičnem opravilu velikega petka do začetka 
velikonočne vigilije. Med mašo poklekne mašnik trikrat: po povzdigova-
nju hostije, po povzdigovanju keliha in pred obhajilom. Če je v prezbite-
riju tabernakelj z Najsvetejšim, pokleknejo mašnik in drugi strežniki, ko 
pridejo k oltarju in ko od njega odhajajo, ne pa med mašnim opravilom. 
Sicer pred Najsvetejšim poklekujejo vsi, kadar gredo mimo njega, razen 
kadar gredo v sprevodu. Strežniki, ki nosijo v sprevodu križ in sveče, se 
namesto pokleka priklonijo samo z glavo. 

 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

4. nedelja med letom 

»Blagor ubogim v duhu, 
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.  

Veselite in radujte se, 
kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.« 

29. 01. – 05. 02. 2023 
 

Papež Frančišek: Ponovno odkriti smisel in vrednost zakonske zveze 
Cerkev je ena sama velika družina, ki na poseben način prek življenja 
tistih, ki tvorijo domačo Cerkev, sprejema in prenaša Kristusovo luč in nje-
gov evangelij na družinsko področje. »Zakonska zveza po krščanskem 
razodetju ni nek obred ali družabni dogodek, ni neka formalnost in niti ni 
abstrakten ideal: je resničnost s svojo natančno konsistenco in ne zgolj 
oblika čustvene zadovoljitve, ki jo je mogoče poljubno osnovati in spre-
meniti v skladu z občutkom posameznika« (Evangelii gaudium, 66). 
Pred stvarnostjo zakonske zveze se je treba prepustiti čudenju.  
»Zakonca s svobodno privolitvijo data življenje svoji zvezi, toda le Sveti 
Duh ima moč, da iz moškega in ženske naredi eno. Poleg tega Odrešenik 
ljudi in ženin Cerkve prihaja h krščanskim zakoncem po zakramentu za-
kona. Vse to nas vodi k spoznanju, da je vsak pravi zakon, tudi nezakra-
mentalni, Božji dar zakoncema. Zakonska zveza je vedno dar! Zakonska 
zvestoba temelji na božji zvestobi, zakonska rodovitnost pa na božji rodo-
vitnosti. Moški in ženska sta poklicana, da sprejmeta ta dar in mu svobo-
dno odgovorita z vzajemnim darovanjem sebe.« 
»Zakonske zveze ne smemo idealizirati, kot da bi obstaja samo tam, kjer 
ni problemov. Božji načrt, ki je položen v naše roke, se vedno uresničuje 
na nepopoln način. Pa vendar – pri tem se je papež skliceval na posino-
dalno apostolsko spodbudo Amoris laetitia – Gospodova navzočnost pre-
biva v resnični in konkretni družini, z vsem njenim trpljenjem, boji, vese-
ljem in vsakodnevnimi nameni.  
Ko živimo v družini, se težko pretvarjamo in lažemo, ne moremo si nade-
vati maske. Če ljubezen poživlja to pristnost, potem tam vlada Gospod s 
svojim veseljem in mirom. Duhovnost družinske ljubezni je sestavljena iz 
tisočerih realnih in konkretnih dejanj. V tej raznolikosti darov in srečanj, 
po katerih zori občestvo, ima Bog svoje bivališče. Ta predanost združuje 
človeške in božje vrednote, saj je napolnjena z Božjo ljubeznijo. Navse-
zadnje je zakonska duhovnost duhovnost vezi, v kateri biva božja ljube-
zen«. 

Prihova:                  petek, 10. 03. 2022 Sp. Grušovje:          petek, 27. 01. 2023 

Raskovec:              petek, 17. 03. 2022 Preloge:                   petek, 03. 02. 2023 

Dobrova :               petek, 24. 03. 2022 Vrhole:                     petek, 10. 02. 2023 

Dobriška vas:         petek, 31. 03. 2022 Sevec:                      petek, 17. 02. 2023 

Pobrež:                   petek, 07. 04. 2023 Prepuž:                    petek, 24. 02. 2023 

Novo Tepanje:       petek, 14. 04. 2023 Vinarje:                      petek, 03. 03. 2023 

Zg. Grušovje:         petek, 21. 04. 2023 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Cerkveni%20dokumenti%20140.pdf

