
1. Prihodnjo nedeljo bo srečanje dekanijskih pevskih zborov v Slovenskih 
Konjicah in sicer ob 16.00 uri. Vabljeni! 

2. Ker se je za romanje v Novo Mesto prijavilo le 14 ljudi, sem moral 
avtobus odpovedati, sem pa ga rezerviral za ponedeljek, 29.6. za Mur-
sko Soboto na mašniško posvečenje Andreja Lažeta. 

3. Iskrena hvala za vso pomoč pri obnovitvenih delih: v ponedeljek smo 
naredili sekance za kar gre zahvala Miranu Leskovarju, Jožetu in Alojzu 
Pučniku, Alojzu Lubeju, Janezu Pučniku (Kodraču), Dušanu Podergajsu; 
za delo v vinogradu: Jožetu, Alojzu in Albinu Pučniku, Dušanu Podergaj-
su, Kristini Strnad, Slavku Juhartu, Viktorju Vivodu, Minki Pem, Marti 
Mlakar, Marti Pristovnik, Cvetki Gorenjak, Tereziji Sevšek in Antonu 
Polegek. Hvala Davorju Mlakarju, Miha Pemu in Petru Tonkoviču za 
izkop zemlje.  

4. Že prejšnji teden smo v ostrešje vgradili železno konstrukcijo, za katero 
je material prispevalo podjetje KOSTROJ iz Slovenskih Konjic. Iskrena 
hvala podjetju, pa tudi Alfonzu in Tonetu Zajku za posredovanje. 

5. V preteklem tednu smo popravili elektrifikacijo v prezbiteriju. Iskren 
boglonaj Pavlici in Stanetu za vsakokratno čiščenje. 

6. Iskren boglonaj družini Skerbiš za postavitev odra, zidarju Slavku 
Ugeršku za popravilo fasade, predvsem pa Janku in Marjanu Juhartu ter 
Alešu Roriču za  pleskanje fasade župnišča. Kot vidite, smo pristopili k 
mnogim obnovitvenim delom. Zato vas prosim, da s svojo dobroto ob 

mnogem, mnogem fizičnem delu in pomoči, pomagate tudi s kakšnim 
denarnim darom. V preteklem mesecu ste darovali za obnovitvena dela 
630,- eur, za kar gre zahvala družini Milana Brgleza in Antona Polegeka 
(Gričnik), Alojzu Pučniku, Mariji Zajko in Antonu Juhartu iz Pobreža. 
Iskren boglonaj!  

7. Iskrena hvala Maksu Hojniku in Samotu Pučniku za prevoz otrok v 
Ljubljano - "čarno jezero", prav tako pa hvala tudi družini Pučnik in Hoj-
nik za dva kombija. 

8. Iskrena hvala za darove za rože: Alojzu Pučniku in faranom Dobrove za 
330,- eur, Poloni Mlakar in Alojzu Lubeju ter faranom Prihove za 453 eur 
in Tonetu Leskovarju ter faranom Novega Tepanja za 120 eur..   

9. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo in vsakršno vaše dobro delo.  
10. Zakrament sv. zakona želita prejeti: Andrej Korošec, rkt., sin Ivana in 

Anice, roj. Rozman iz Zbelovske Gore, žup. Loče in nevesta, Lidija 
Klančnik, rkt. hči Srečka in Marije, roj. Gošnjak, iz Raskovca, žup. Priho-
va. Iskrene čestitke. 

Papež Frančišek sprejel italijanske policiste 

 »Kdor dan za dnem prevzame resnost in obveznost svojega dela in to dá 

na razpolago skupnosti, predvsem tistemu, ki je v nevarnosti ali se znajde 

v zelo velikih težavah, 'izstopi' proti bližnjemu in mu služi. Ko deluje na 

ta način, uresničuje lastno življenje, tudi ob možnosti, da ga izgubi, kakor 

je to stori Jezus, ko je umrl na križu. Vsak pošten poklic prispeva k dob-

remu vseh in, če se ga opravlja s predanostjo in ljubeznijo, pomaga k 

rasti oseb in družbe,« je zatrdil papež.  

Poklic policista se kaže kot »pristno poslanstvo«: vsebuje sprejemanje in 

prakticiranje drž in vrednot, ki so posebnega pomena za civilno življenje. 

»Vaše poslanstvo zahteva pogum za pomoč tistemu, ki se nahaja v nevar-

nosti, in za zaustavitev napadalca.« Družba je policistom dolžnica, da 

lahko živi urejeno in svobodno življenje, ki je varno pred nasilneži in 

pokvarjenci. Življenje, ki si prizadeva na tej ravni in je naravnano na te 

ideale, ima po Frančiškovih besedah »veliko vrednost pri Gospodu«. 

Vsaka žrtev, ki je sprejeta iz ljubezni do dobrega, bo nagrajena. 
10. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

07.06.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

1. berilo: Žan Pem 

2. berilo: Marijana Pučnik 

11. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

14.06.2015 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Karmen Pučnik 

12. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

21.06.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00  

OTROCI 

10. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

07. 06. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Alojza Bračiča (obl.) in 

rodbino Lipoglav 

Ponedeljek, 08. 06. 2015 

Medard, škof 
 Ob 19.00 za + Matija Obrovnika (921) 

Torek, 09. 06. 2015 

Primož in Felicijan 
Ob 19.00 za + Marijo Kotnik (8. dan) 

Sreda, 10. 06. 2015 

Diana, redovnica 
Ob 7.00  za + Antona, Zvonka in Frančiško 

Sitar 

Četrtek, 11. 06. 2015 

Barnaba, apostol 

Ob 19.00 v čast M. Božji in Srcu Jezusovemu 

v zahvalo za dar življenja (90 ) 

Petek 12. 06. 2015 

Eskil, mučenec 
Ob 19.00 za + Antona Zajka (741) 

Sobota 13. 06. 2015 

Anton Padovanski 

Ob 07.00 za + Antona Juharta (Krepsovega) 

Ob 11.00 krst Neže Gumzej 

11. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

14. 06. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Marijo in Jakoba Rajha in 

rodbino Fijavž 

http://sl.radiovaticana.va/news/2015/05/21/pape%C5%BE_dr%C5%BEavni_policiji_policist_slu%C5%BEi_skupnosti/1145668


Svetnik tedna – Sveti Anton Padovanski 

Sveti Anton Padovanski spada med zelo priljubljene svetnike. Samo enajst 
mesecev po njegovi smrti ga je papež Gregorij IX. že razglasil za svetnika. 
To je bil v zgodovini najkrajši beatifikacijski postopek. Sredi prejšnjega 
stoletja, 16. januarja 1946, pa ga je papež Pij XII. 
razglasil tudi za cerkvenega učitelja. Njegovo krstno 
ime je bilo Fernandez, rodil se je leta 1195 v bogati 
plemiški družini v Lizboni. Po dobri verski izobrazbi 
se je leta 1211 pridružil regularnim avguštinskim 
kanonikom v portugalski Coimbri in prejel mašniško 
posvečenje. Nekaj let pozneje je mladi duhovik žalo-
val skupaj z ljudsko množico, ko so v Coimbri poko-
pali pet manjših bratov, misijonarjev, ki so jih umorili 
muslimani v Maroku. To ga je tako globoko pretres-
lo, da je sklenil, da bo prestopil v red manjših bratov 
in odšel v Afriko oznanjat vero. Leta 1220 je prišel k 
manjšim bratom v samostan v Coimbrei in tam priv-
zel ime Anton. Kmalu nato se je z ladjo odpeljal v Maroko, da bi tam ozna-
njal Božjo besedo. Komaj je prispel v Afriko, je tako hudo zbolel, da je bil 
več mesecev priklenjen na posteljo. Oslabljen in globoko nesrečen je spo-
znal, da mu ne preostane nič drugega kakor vrnitev na Portugalsko. Med 
potovanjem po morju proti domovini je usoda odločila drugače. Hud vihar 
je zdrobil ladjo ob obali pred Sicilijo. Anton se je od tam podal v Assisi, kjer 
je prav takrat potekal generalni kapitelj v Porcijunkuli. Na tem kapitlju ga 
skoraj nihče ni opazil. Provincial pokrajine Emilia-Romagna se je zavzel 
zanj in ga vzel s seboj v gorski samostan Monte Paolo v bližini mesta Forli 
ob jadranski obali. Počasi je prišla na dan njegova izredna govorniška 
nadarjenost. Tukaj se je začela njegova pridigarska pot. Odtlej je Anton 
stal na cerkvenih prižnicah, na velikih mestnih trgih in na morskih obalah, 
da bi ljudem oznanjal Božjo besedo. Od 1222. do 1224. leta je Anton 
deloval v krajih okoli Riminija in Milana, od leta 1224 do 1226 je bival v 
južni Franciji, leta 1227 pa se je vrnil v severno Italijo, kjer se je končno 
ustalil v Padovi. Močno oslabljen in izčrpan se je Anton Padovanski leta 
1231 umaknil na posestvo v bližini Padove, da bi si tam ponovno nabral 
moči. V krošnji nekega drevesa si je dal narediti sedež, ki je postal njegov 
najljubši kraj. Ko je Anton začutil, da se bliža njegova smrt, se je star 
komaj petintrideset let podal v ženski samostan Arcella pri Padovi. Tam je 
umrl 13. junija 1231 s spokornim psalmom na ustih. Leta 1263 so v nav-
zočnosti redovnega generala Bonaventura, prav tako velike osebnosti 
manjših bratov, njegove posmrtne ostanke prekopali in jih prenesli v Anto-
novo baziliko. Ob Antonovem grobu so se zgodili številni čudežev. 

Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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Papež Frančišek v Sarajevu:  
Blagor tistim, ki delajo za mir (Mt 5,9). To je poziv, ki je vedno aktualen, 
ki velja za vsako generacijo. Ne pravi 'Blagor tistim, ki pridigajo o miru': 
vsi ga lahko razglašajo, tudi na hinavski ali celo lažniv način. Ne. Pravi: 
Blagor tistim, ki delajo za mir, to je tisti, ki ga uresničujejo. Delati za mir 
je obrtniško delo: zahteva gorečnost, potrpežljivost, izkušnje, 
vztrajnost. Blagor tistim, ki sejejo mir s svojimi vsakodnevnimi dejanji, z 
držami in dejanji služenja, bratstva, dialoga, usmiljenja... Da, ti se 'bo-
do imenovali Božji otroci,« ker Bog seje mir, vedno, povsod; ob 
polnosti časov je zasejal v svet svojega Sina, da bi mi imeli mir! Delati 
za mir je delo, za katerega si je potrebno prizadevati vsak dan, korak 
za korakom, ne da bi se naveličali.'« 
Drže, ki so potrebne za uresni-
čevanje miru 
'Oblecite si nežnost, dobroto, 
ponižnost, krotkost, velikodušnost. 
Prenašajte drug drugega in odpu-
ščajte drug drugemu, če se ima kateri 
kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je 
Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte' (prim. Kol 3,12-13). 
Mir je Božji dar 
To so drže, ki nam pomagajo biti 'obrtniki' miru v vsakdanjosti, tam, kjer 
živimo. Vendar pa se ne smemo slepiti, da je to odvisno samo od nas! 
V tem primeru bi zapadli v varljiv moralizem. Mir je Božji dar, ne v 
čarobnem smislu, ampak zato, ker On, s svojim Duhom, more te drže 
vtisniti v naša srca in v naše meso, da bi iz nas naredil resnična orodja 
miru. In če gremo še globlje, Apostol pravi, da je mir Božji dar, ker je 
sad njegove sprave z nami. Človek lahko postane delavec za mir le, če 
se pusti spraviti se z Bogom. 
 

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

