
1. Iskrena hvala za vse dobrote in vso pomoč pri včerajšnjem župnijskem 
prazniku Marije Vnebovzete. Hvala vsem, ki ste pomagali postreči 
romarje s kozarčkom prihovskega vina. Iskren boglonaj tudi za delo v 
vinogradu, košnjo trave, čiščenje in krašenje v cerkvi, za darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

2. Zakrament sv. zakona želita prejeti: ženin Matija Borovnik, rkt. vere, (r. 
1986), samski iz župnije Vitanje in nevesta Anita Brumec, rkt. vere, 
samska (r. 1987), iz Sp. Grušovja. Iskrene čestitke! 

3. Zahvala nadškofu za pastirski obisk in blagoslov prenovljenih prostorov, 
prezbiterija in vitraža: 
Dragi nadškof Alojzij! Papež Frančišek, ki velja za največjo luč, ne-le 
katoličanom, ampak vsem ljudem dobre volje, je zapisal, da mora »škofa 
odlikovati sprejemanje, potrpežljivost, blagost, zaupanja vrednost in 
dobrosrčnost, dovzetnost za srečevanje, spoznavanje, izmenjavanje 
mnenj, spoštljiv ter iskren odnos z brati, predvsem pa zavedanje, da 
njegovo poslanstvo izhaja samo iz usmiljenja in srca Boga.« Prav to je 
isti papež prepoznal v Vas, spoštovani nadpastir Slomškove škofije, da 
bi kot Slomšek prinašali luč v temine naših razburkanih dni. In res, v veri 

in molitvi smo dočakali uresničenje Pavlovih besed: »Iz teme bo zasveti-
la luč!« (2Kor 4,6). Z vami nas ogreva žarek upanja, saj verujemo, da 
»njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu.« (Rim 8,28) Iskrena 
hvala za vašo evangeljsko 
držo, preprostost in dobro-
to. Hvala za današnji bla-
goslov mnogih obnovitve-
nih del. Bog daj, da bi nas 
vse to vodilo k poglobljeni 
veri in večji pripadnosti h 
Kristusu in Cerkvi. V Priho-
vljanih je veliko dobrote, 
Bog daj, da bi se še pom-
nožila! V Prihovljanih je 
veliko ljubezni do cerkve, 
župnijske in podružnične, 
Bog daj, da bi se še pomnožila ljubezen do Cerkve, kot skupnosti. Dragi 
nadškof, iskrena hvala vam za današnje slavje!  
Prav tako se zahvaljujem naddekanu, nekdanjemu tukajšnjemu pastirju 
Francu Brglezu, ki je dolga leta obnavljal, predvsem pa utrjeval in množil 
vero in dobroto Prihovljanov, hvala našemu 'vagabondu' Zvonetu Pod-
vinskemu, ki me je v času moje odsotnosti nadomeščal. Predvsem pa 
iskrena hvala vsem vam, dragi Prihovljani, ki ste v tako veliki meri imeli 
razumevanje in potrpljenje z mano, ko sem vas prosil za pomoč pri delu 
in finančni pomoči. Ko smo končali, mi je nekdo dejal: sedaj šele razu-
mem, zakaj ste nas tako 'priganjali' in zakaj nam niste povedali celotne-
ga načrta obnove, saj bi vam mirno rekli, da vsega tega ni moč obnoviti 
do nove maše. Pa smo, ker je v slogi moč in uresničitev tudi nedoumlji-
vih načrtov. Iskren boglonaj za vsakršno vašo pomoč in dobroto! 

4. Po zahvalni pesmi in sklepnem blagoslovu se bomo zbrali pred spodnjo 
dvorano in blagoslovili mladinsko in pevsko sobo ter dvorano in fasado 
župnišča. Nato pa ste vabljeni, da se ne razbežimo, ampak da ob košč-
ku kruha in dobrega prihovskega vina namenimo drug drugemu kakšno 
lepo besedo in se veselimo današnjega slavja. 

5. Iskrena hvala organistu in pevcem ter vsem ostalim liturgičnim sodelav-
cem in vsem vam za dejavno sodelovanje. 

Razpored bralcev Božje Besede 
20. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

16.08.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Samo Pučnik 

21. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

23.08.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Pavlica Pučnik 

20. nedelja med letom 

Rok, romar 

Otroška nedelja 

16. 08 . 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Mihaela Močnika  

Ob 10.00 uri za + Franca Skrbinška (1050) 

Ob 10.00 uri za + Franca Mlakarja (969) 

Ob 10.00 uri za + Matildo Mlakar (926) 

Ponedeljek 17. 08. 2015 

Evzebij, papež 
Ob 7.00 za + Ludvika Zorka in sorodnike 

Torek 18. 08. 2015 

Helena (Alenka), cesar. 
Ob 19.00 za + Rudolfa Smogavca (874) 

Sreda 19. 08. 2015 

Janez Eudes, duhovnik 
Ob 19.00 za + Angelo in Franca Zadeka (611) 

Četrtek 20. 08. 2015 

Samuel (Samo), prerok 

Ob 19.00 za + Borisa Winterja in sina Boš-

tjana 

Petek 21. 08. 2015 

Pij X., papež 

Ob 19.00 za + Frančiško, Antona in Zvonka 

Sitarja 

Sobota 22. 08. 2015 

Devica Marija Kraljica 

Ob 7.00 za + Antona in Antonijo Novak 

(obl.), Terezijo in starše Zadek 
Ob 11.00 krst Valentina Podkrajška 

Ob 17.00 za srečen zakon Tadeje Brecl in Roka 

Čepa 

21. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

23. 08 . 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Slavico in Ludvika Grifiča 

(obl.) ter Egidija Hojnika 



Župnišče je bilo postavljeno leta 1766, to je ob nastanku župnije oz. kot pravi 
kronogram Filia facta Mater, zadnja obnova fasade pa leta 2015. 

Obnovljena pev-
ska soba z novim 
stropom in oma-
rami, novozgraje-
na mladinska soba 
s sanitarji, nova 
dvorana pod nek-
danjim pekrom ter 
prostoren oratorijski prostor nad novimi prostori.  

 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 
 

Blagoslov obnovitvenih del 

20. nedelja med letom 
 

 

16. 08. 2015 – 23. 08. 2015 

Papež Frančišek: Praznovanje je »Božja 

iznajdba«. V zaključku pripovedi o stvarjen-
ju v Prvi Mojzesovi knjigi beremo: »Sedmi 
dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in 

počival je sedmi dan po vsem svojem delu, ki ga je naredil. In Bog je 
blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, ker je ta dan počival po vsem 
svojem delu, ki ga je Bog ustvaril in naredil« (1 Mz 2,2-3). Bog sam nas 
torej uči, da je pomembno nekaj časa posvetiti kontemplaciji in veselju 
ob tistem, kar je bilo pri delu dobro opravljenega. Pri tem papež o delu 
ni govoril le v smislu obrti in poklica, temveč mnogo širše: kot o 
vsakem dejanju, s katerim mi, moški in ženske, lahko sodelujemo pri 
Božjem delu stvarjenja. 
Praznovanje ni lenobno poležavanje na fotelju, ampak in predvsem 
ljubeč in hvaležen pogled na dobro opravljeno delo. Praznujemo delo. 
Novoporočenci praznujejo delo, opravljeno v času zaroke, ki je bilo 
lepo. Praznovanje je tudi čas gledanja na otroke ali vnuke, ki rastejo. 
Je čas, ko pogledamo naš dom, prijatelje, katere gostimo, skupnost, ki 
nas obkroža, in pomislimo: »To je dobro!«  
Včasih se pripeti, da kakšno praznovanje spremljajo težke in boleče 
okoliščine ter se tako praznuje »s cmokom v grlu«. Mame in očetje 
dobro vedo, kolikokrat so iz ljubezni do otrok sposobni »požreti nevše-
čnosti«, da bi otrokom omogočili praznovanje in bi lahko okusili dobro 
stran življenja. Pomembno je praznovati. To so trenutki domačnosti v 
kolesju proizvodnega aparata. In to je za nas dobro. 
»Toda resnični praznični čas prekine strokovno delo in je svet, kajti 
moškega in žensko spominja, da sta ustvarjena po podobi Boga, ki ni 
suženj dela, ampak Gospod. Torej tudi mi nikoli ne smemo biti sužnji 
dela, ampak 'gospodje'.« Za to imamo zapoved, ki zadeva vse. Nihče 
ni izključen. Vseeno vemo, da obstajajo milijoni moških in žensk ter 
celo otrok, ki so sužnji dela. Sužnji, ki so izkoriščani, obstajajo v tem 
času. To je proti Bogu in proti dostojanstvu človeške osebe. 


