
1. Vaš nekdanji župnik g. dr. Ludvik Počivavšek organizira avtobus za 
obisk sakralnega koncerta, ki bo 11. februarja v uršulinski cerkvi v Ljub-
ljani. Pel bo Collegium Vocale pod vodstvom profesorice Bernardke 
Preložnik – Kink, žene našega organista. Vstopnine ni, vožnja pa bo 
stala 7 € na osebo. Kdor bi želel iti na koncert, naj se prijavi. Prav je, da 
greste enkrat na leto tudi na kakšno kulturno prireditev. Odšli bi v sredo, 
11. februarja ob 17h uri, da imamo v Ljubljani še čas za kakšno kavico.  

2. TEČAJ ZA ZAROČENCE 2015: prvo srečanje v petek, 20. 
2. 2015 od 19.00 do 21.00 ure; drugo srečanje v soboto, 
21.2.2015 od 19.00 do 21.00 ure v župnijskem domu v 
Slov. Konjicah. Tečaj je obvezen za vse, ki se želijo cerkve-
no poročiti (kontakt: Jure Levart 041 388 340).  

3. Do danes vas je naročilo Družino 12 družin in 28 pa Ognjišče. Ker ste 
nekateri potarnali, da včasih zmanjka določena številka, se mi je zdelo 
primerno, da na oglasno desko napišem naročnike. Tako prosim, da 
vzamete s seboj naročen tisk le tisti, ki ste ga naročili. Hvala za razume-
vanje. 

4. Iskrena hvala za vaše darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč. Še 
posebej boglonaj Damjanu Tomažiču, Žanu Pemu, Kristjanu Pesjaku in 
Gašperju Vrbéku za ureditev prostora pod zakristijo. 

25.1.: Če sv. Pavel po vetru prijezdi, se za njim rad dež ugnezdi  

25.1.:Lepo in jasno Pavla spreobrnjenje, rodovitnega leta znamenje. 

Sveti papež Janez Pavel II. je nagovoril člane prve finske ekumenske 
delegacije s temi besedami: »Dejstvo, da ste skupaj prišli sem, je 
pričevanje o pomembnosti prizadevanj za enost. Dejstvo, da molite 
skupaj, je pričevanje vaše vere, da se bo lahko samo z Božjo milostjo 
prišlo do enosti. Dejstvo, da ste skupaj izpovedali Vero, je pričevanje 
za edino skupno vero vsega krščanstva.« V tistem trenutku so že bili 
za njimi prvi pomembni koraki ekumenske poti za polno in vidno enost 
kristjanov. Od takrat je bilo že mnogo storjenega, in sem prepričan, da 
bo še storjeno na Finskem, da bi »tisto delno občestvo, ki že obstaja 
med kristjani, rastlo k polnemu občestvu v resnici in krščanski ljubezni 
(Janez Pavel II. Da bi bili eno 14). 

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 nezvesto-
ba do Tebe je naša razdeljenost. 
Daj nam iskrenosti, da bomo priz-
nali in obžalovali ravnodušnost, 
nezaupanje in medsebojno nena-
klonjenost, 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 kristja-
nov, kakršno Ti hočeš. V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot, 
ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen. 
 

Papež Frančišek: »Naj bo naše krščansko življenje vedno bolj gotovo, 

da smo bili rešeni, da imamo Zveličarja, Jezusa na Očetovi desnici, ki 

prosi. Gospod, Sveti Duh, naj nam da razumeti te stvari.«  

Razpored bralcev Božje Besede 
3. navadna nedelja 

Ned. žena in mater 

25.01.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

OTROCI 

4. navadna nedelja 

Ned. mož in fantov 

01.02.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Urška Flis 

5. navadna nedelja 

Dekliška nedelja 

08.02.2015 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Polona Mlakar 

3. ned. med letom 

Spreobrnitev apostola Pavla 

Nedelja žena in mater 

25. 01. 2015 

 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Magdaleno Pliberšek (obl.) 

 

Ponedeljek, 26. 01. 2015 

Timotej in Tit  
Ob 7.00  + Franca (obl.) in Ano Pliberšek 

Torek, 27. 01. 2015 

Angela Merici 
Ob 17.00 za + Ivana Jamnika (882)  

Sreda, 28. 01. 2015 

Tomaž Akvinski 
Ob 17.00 za + Karla Muca (obl.) in sorodnike  

Četrtek, 29 .01. 2015 

Sabina, mučenka 

Ob 17.00 za + Jožeta Zadeka (obl.), ženo 

Veroniko, Antona, Terezijo in Anto-

nijo Nóvak  

Petek 30. 01. 2015 

Teofil mlajši 
Ob 7.00 za + Andreja (obl.) in Moniko Lubej 

Sobota 31. 01. 2015 

Janez Bosko 
Ob 07.00 za zdravje 

4. ned. med letom 

Nedelja mož in  fantov 

01. 02. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Frančiško (obl.) in Janeza 

Pučnika (Štrankovi) 



Kot morda že veste, je naš dekan in župnik v župniji Čadram - Oplotni-
ca, g. Roman Štus doživel infarkt. Četudi je že izven živ-
ljenjske nevarnosti, je še vedno njegovo zdravstveno stanje 
resno. Zato ga priporočam tudi v vaše molitve. 
Gospod Bog, po priprošnji bl. škofa Antona Martina Slomška 

se dobrotljivo ozri na našega brata Romana Štusa in mu 

povrni zdravje, če je takšna Tvoja sveta volja, da Te bomo 

skupaj z njim v veselju slavili in poveličevali Tvojo neizmerno dobroto.  
 

SVETNIK TEDNA – sveti Tomaž Akvinski (goduje 28. januarja) 
Tomaž Akvinski (1225–1274), duhovnik, filozof, teolog in cerkveni učitelj, 
se je rodil okoli leta 1225 v Roccasecci v današnji južni Italiji. Njegovi brat-
je so v glavnem delali vojaško kariero, za Tomaža pa je družina določila, 
naj bi sledil svojemu stricu Sinibaldu, opatu v benediktinskem samostanu 
na Monte Cassinu. Ko je bil star pet let, ga je njegov oče Landolf, grof 
Akvinski, zaupal v oskrbo menihom na Monte Cassinu. Leta 1239 sta ga 
njegova starša vpisala na univerzo v Neaplju, kjer se je verjetno srečal z 
deli Aristotela, Averroesa in Maimonida, ki so nanj imeli trajni vpliv.  Ko je 
bil star sedemnajst let, se je v Neaplju odločil za vstop v dominikanski red. 
Domača družina je njegovi odločitvi močno nasprotovala, saj je bilo dogo-
vorjeno, da se bo pridružil benediktincem. Na poti iz Neaplja v Rim so ga 
njegovi bratje ugrabili in ga dve leti držali zaprtega na različnih družinskih 
posestih. Leta 1244 je njegova mati popustila, tako da se je lahko pridružil 
dominikancem. Najprej je odšel v Rim, nato v Köln, Pariz, Neapelj in Orvi-
eto, kjer je dokončal eno svojih najbolj znanih del Summa Contra Gentiles. 
Nato je v Rimu začel s pisanjem svojega najbolj zna-
nega dela Summa theologica. Leta 1272 je ustanovil v 
Neaplju univerzo in postal njen prvi rektor. Na poti na 
Drugi lyonski cerkveni zbor je Tomaž zbolel in umrl 7. 
marca 1274. Za svetnika je bil razglašen leta 1323, za 
cerkvenega učitelja pa ga je leta 1567 razglasil papež 
Pij V. Tomaževa filozofska smer, ki se imenuje tomi-
zem, je imela velik vpliv na zahodno misel, saj je večji 
del moderne filozofije zasnovan kot odgovor na njego-
vo misel, zlasti na področju etike, naravnega zakona 
in politične teorije. Najbolj znani deli sta Summa Theo-
logica in Summa Contra Gentiles. Katoliška Cerkev ima Tomaža Akvin-
skega za najpomembnejšega teologa in filozofa.  God Tomaža Akvinske-
ga, zavetnika univerz in študentov, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani 
vsako leto obeleži s Tomaževo proslavo, na kateri podeli diplome in 
Tomaževo nagrado. 
 

Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE" 

   ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

       BL. DEVICE MARIJE. 

Nedelja žena in mater 

3. nedelja med letom 

Sklep tedna molitve za  

edinost kristjanov 

25. 01. 2015 - 01. 02. 2015 

Papež Frančišek o gestah Filipincev, ki so se ga posebej dotaknile. 
To so tiste geste, ki niso protokolarne, ampak pridejo iz srca, so iskre-
ne. V njih je vse: vera, ljubezen, družina, iluzije, prihodnost. Gesta oče-
tov, ki so dvigovali otroke, da bi jih papež blagoslovil. Bilo je, kot da bi 
rekli: To je moj zaklad, to je moja prihodnost, to je moja ljubezen, za to 
je vredno delati, za to je vredno trpeti. Druga gesta, ki se je papeža 
dotaknila, je bilo pristno navdušenje. Navkljub dežju so bili ljudje veseli, 
na njihovih obrazih je bil nara-
ven nasmeh. In za tistim nas-
mehom je običajno življenje, so 
bolečine in so problemi. Papež 
je nato omenil še gesto mam, ki 
so prinašale bolne otroke, med 
katerimi so bili mnogi z različni-
mi prizadetostmi, a jih vseeno 
niso skrivale. Vse te geste je 
sveti oče povzel z besedo »spri-
jaznjenost«. Le-ta je lahko 
razumljena tudi negativno, toda sam je izpostavil njeno jedro. Filipinski 
narod zna trpeti, a je sposoben tudi dvigniti se in iti dalje. 

* * * * * * * *  
Papež Frančišek je v ponedeljek, 19. januarja 2015 okoli 16.30, ko je z 
letalom filipinske letalske družbe na povratku z apostolskega potovanja 
na Šrilanki in Filipinih okoli 15 minut letel nad Slovenijo, poslal 
predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju sledeči telegram:  

»Njegova ekscelenca Borut Pahor, predsednik Republike 
Slovenije. Iz srca pozdravljam Njegovo ekscelenco, medtem ko 
letim nad vašo deželo na svoji poti iz Filipinov v Vatikan. Svojo 
molitev zagotavljam za Vas in za vse ljudi v Sloveniji. Nad vas 
kličem Božji blagoslov miru in blagostanja.« 

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

