
1. Tudi v tem tednu bodo maše ob različnih časih. Hvala za razumevanje! 
2. Prihodnjo nedeljo bo po maši sestanek staršev prvoobhajancev. Starše 

prosim, da se sestanka zagotovo udeležite, da boste lahko načrtovali 
vse potrebne stvari. 

3. Postni večeri 2016 v Župnijskem domu v Slov. Konjicah na temo: "Božje 
in naše ime je Usmiljenje" (v petek, 19.2.2016 ob 19.00 uri, nadškof, 
dr. Marjan Turnšek) in na temo: "Iz gora se vedno vrnem drugačen" 
(petek, 26.2.2016 ob 19.00 uri, zdravnik in kirurg dr. Jurij Gorjanc). 

4. Postni večeri na Ptujski Gori – KATEHEZE ZA ODRASLE. Od 12. februarja 
do 18. marca 2016. Več informacij na letakih in na oglasni deski. 

5. V postnem času bodo tečaji za zaročence. Lepo prosim, da tisti, ki se 
želite poročiti v bližnji prihodnosti (letos ali drugo leto), da se udeležite 
tega tečaja. Srečanje bo v petek 4. marca in v soboto 5. marca 2016 (od 
19. do 22.00 ure v Župnijskem domu v Slov. Konjicah.  

6. Prihodnja nedelja je kvaterna, zato bo nabirka namenjena za bogoslovje. 
7. Iskrena hvala Janku in Marijanu Juhartu za popravilo in pleskanje 

špalete okrog restavriranih vitrajev, boglonaj pa tudi za vse darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

8. V postnem času nas Karitas vabi k solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi 
alkohola pod geslom 40 dni brez alkohola ali pa vsaj z manj alkohola. 

9. Prihodnjo soboto imajo otroci pevske vaje ob 9. uri. Otroci ne pozabite! 

LETO NEPRITOŽEVANJA IN HVALEŽNOSTI 
Vsako leto smo v postnem času povabljeni, da se odpovemo slabim 
navadam in damo prostor dobrim. V adventu smo se odvajali pritoževati, 
v postnem času pa se bomo navajali biti hvaležni. Hvaležni Bogu, star-
šem, ljudem okrog nas, pa tudi hvaležni za vse dobro, kar prihaja do 
nas. Letošnji postni čas je namenjen hvaležnosti, zato se potrudimo in 
pobrskajmo po spominu, čemu vse smo lahko hvaležni. Veroučenci vsak 
drugi dan sami iščete hvaležnost v svojem življenju, vse to pa skrbno 
zapisujte na svoj koledar, hkrati pa izdelujte cvet, na katerega si zapisuj-
te svoje hvaležnosti. Vsako nedeljo prinesite k sveti maši nov cvet, ki bo 
vseboval vaše hvaležnosti celotnega tedna in ga boste lahko nataknili na 
Jezusovo trnjevo krono. Več cvetov bo njegova krona imela, lažji bo 
postni čas. 

 

Na rimskih ulicah in osrednji prireditvi na znamenitem rimskem stadionu 
"Circo maximo" se je zbralo kar 2 milijona ljudi za spoštovanje mater-
instva in očetovstva.To je bil eden največjih svetovnih shodov v zadnjih 
desetletjih. Shod je potekal pod gesli: 
- za spoštovanje mame in očeta, 
- proti posvojitvam otrok v razmerja dveh žensk ali dveh moških, 
- proti ideologiji spola v šolah in proti trgovini z materinstvom. 
Slovenska tiskovna agencija (STA) in RTV Slovenija sta poročali o "več 
deset tisoč" udeležencih. To so slovenski mediji. 

 

VATIKAN (sobota, 13. februar 2016, 
RV) – Sveti oče je za stalnega opa-
zovalca Svetega sedeža pri Uradu 
Združenih narodov in ostalih medna-
rodnih organizacij v Ženevi ter stal-
nega opazovalca pri Svetovni trgo-
vinski organizaciji imenoval msgr. 
Ivana Jurkoviča, dosedanjega apos-

tolskega nuncija v Ruski federaciji in v Uzbekistanu. 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
1. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

14.02.2016 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Karmen Pučnik 

2. postna nedelja 

Otroška nedelja 

21.02.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

OTROCI 

3. postna nedelja 

250-letnica župnije 

28.02.2016 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Petra Jug 

1. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

Valentin, mučenec 

14. 02. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Franca Rateja (obl.), Uroša 

in sorodnike 

Ponedeljek 15. 02. 2016 

Klavdij, redovnik 
Ob 18.00 + Terezijo Oblonšek (obl.) in Fran-

ca 

Torek 16. 02. 2016 

Julijana, mučenka 

Ob 18.00 za + Antona Koprivnika (8. dan 

smrti) 

Sreda 17. 02. 2016 

Aleš, redovni ustanovitelj 
Ob 7.00 za + Justino Obrovnik (1138) 

Četrtek 18. 02. 2016 

Bernardka Soubirous 
Ob 18.00 za + Franca Flisa (obl.) in Marijo 

(Erjavčevi) 

Petek 19. 02. 2016 

Bonifacij, škof 
Ob 7.00 za + Mileno Pučnik (obl.), Matildo 

Mlakar (obl.) ter sorodnike 

Sobota 20. 02. 2016 

Leon, škof 
Ob 7.00 za + Marijo (obl.) in Antona Zajka   

2. postna nedelja 

Otroška nedelja 

Irena Rimska (Mira), dev. 

21. 02. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Antona Leskovarja (obl.) 

in Marijo 

http://24kul.si/2-milijona-za-sta-vec-deset-tisoc
http://24kul.si/2-milijona-za-sta-vec-deset-tisoc
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sveta_Bernardka_Soubirous&action=edit&redlink=1


Svetnik tedna – sveta Julijana, mučenka 

Kljub temu da se je Julijana rodila v poganski družini in da jo je oče trdo vzga-
jal v poganskem duhu, jo je že od otroških let privlačilo krščanstvo in je na 
skrivaj obiskovala srečanja kristjanov. Dala se je krstiti in poslej živela samo 
za Kristusa, njena vera je bila trdna in čista, čeprav starši o tem niso nič vede-
li. Šele pri osemnajstih letih, ko se je izkazalo, da so jo že davno prej obljubili 
v zakon mestnemu prefektu Elevziju, so presenečeni zvedeli, da je kristjanka. 
Sprva jih je namreč Julijana prosila, da bi ostala sama, ker si ne želi poroke, 
kasneje pa je nanjo pristala, a ženinu postavila pogoj, da prej tudi on sprejme 
krščansko vero in postane kristjan. Oče jo je seveda rotil in ji grozil, da jo bodo 
vrgli divjim zverem, pa ni ničesar dosegel, zato jo je izročil na milost in nemi-
lost nesojenemu ženinu in njegovi oblasti. Tudi Elevzij, ki ga je že prej očarala 
njena lepota, ji je najprej zlepa prigovarjal, naj si premisli in sama odstopi od 
svoje vere, ker on svoje vere ne more zatajiti, saj bi 
ga cesar odstavil, njo pa obglavil. Cesar Maksimin 
Daj je bil namreč neusmiljen preganjalec kristjanov. 
Legenda pripoveduje, kako mu je Julijana na to 
odgovorila: »Če se ti bojiš umrljivega cesarja, ki je 
prah, kako naj jaz zatajim neumrljivega Kralja? Muči 
me, kolikor se ti ljubi, Bog je tako mogočen, da me 
bo rešil vseh muk.« Prefekt jo je vrgel v ječo, Julijana 
pa je prosila Boga, naj ji da moči, da bo zmogla pre-
stati vse muke. V ječi se ji prikaže angelska postava, 
ki ji je prigovarjala, naj žrtvuje bogovom kadilo, da si 
tako reši mlado življenje. Spoznala je, da se v angel-
ski podobi skriva sam satan, zato je čezenj napravila križ in ga dobila v oblast. 
Spustila ga ni vse dotlej, dokler ni priznal, kako je varal ljudi od Eve vse do 
Juda Iškarijota in da ima nad njim oblast samo tisti, ki zaupa v Kristusa. Kmalu 
nato so jo začeli mučiti na vse mogoče načine: birič jo je pretepel do krvi, 
obesili so jo za lase, jo zbadali in žgali z žarečim železjem, jo dali na mučilno 
kolo, jo preizkušali z ognjem in polivali z raztaljenim svincem. Zdelo pa se je, 
kakor da Julijana sploh ne čuti bolečine, zato ji nobene muke niso mogle do 
živega. Ko je prefekt spoznal, da z mučenjem ničesar ne doseže, jo je poslal 
na morišče in dal obglaviti z mečem. Legenda pravi, da jo je tja spremljala 
njena prijateljica, ki ji je Julijana tik pred smrtjo naročila, naj pove očetu, da mu 
iz srca odpušča in da bo rada ter mnogo molila zanj.  

Rodila se je okoli leta 285 v Nikomediji, danes Izmid v Turčiji, umrla pa okoli 
leta 304 v Nikomediji. 

Zavetnica: porodnic, proti nalezljivim boleznim; na splošno velja za zavetnico 
bolnikov. 

Upodobitve: Najpogosteje jo upodabljajo s hudičem, ki jo skuša zapeljati, ona 
pa ga ukroti, zato ga ima vklenjenega na verigi. Slikajo jo tudi obešeno za lase 
nad kotlom. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

1. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

 

 

14. 02. 2016 – 21. 02. 2016 

Papež Frančišek: Tudi danes veliko primerov oderuštva 

Sveti spisi vztrajno spodbujajo, naj velikodušno odgovorimo na prošnje 

za izposojo, ne da bi pri tem preračunavali in imeli nemogoče obresti. 
»Če tvoj brat pri tebi obuboža in se ne more več vzdrževati, ga podpi-
raj, kakor da bi bil tujec ali priseljenec, da bo mogel živeti pri tebi. Ne 
jemlji od njega obresti in ga ne odiraj, temveč boj se svojega Boga, da 
bo tvoj brat mogel živeti pri tebi. Ne boš mu posojal denarja z obrestmi, 
ne dajal hrane po oderuški ceni« (3 Mz 25,35-37). Papež je pripomnil, 
da je ta nauk vedno aktualen: »Koliko družin, žrtev oderuštva, je na 
cesti! Lepo prosim, molimo, da bi v tem jubileju Gospod z naših src 
odtrgal željo po imeti več, da bi ponovno bili darežljivi. Koliko primerov 
oderuštva vidimo, koliko trpljenja in bridkosti pri-
našajo družinam!« Opozoril je primere samo-
morov. Zgodi se namreč, da se ljudje iz obupa 
ubijejo, ker nimajo več upanja, ker jim nihče ne 
ponuja roke v pomoč, ampak samo roko za plačilo 
obresti. »To je velik greh, ki kriči pred Bogom.« 
Gospod pa je obljubil svoj blagoslov tistemu, ki bo 
odprl svojo roko in obilno dajal. Dal ti bo dvojno, 
morda ne v denarju, ampak v drugih stvareh, a 
Gospod ti bo vedno povrnil dvojno. 
»Dragi bratje in sestre,« je ob koncu kateheze 
dejal sveti oče, »svetopisemsko sporočilo je zelo 
jasno: pogumno se odpreti za delitev dobrin z drugimi. To je usmiljenje! 
Če želimo usmiljenje od Boga, ga najprej imejmo mi sami med seboj: 
med sodržavljani, med družinami, med narodi, med celinami.« Prispe-
vati k uresničitvi zemlje, ki bo brez revežev, pomeni graditi družbo brez 
diskriminacij; družbo, ki je osnovana na solidarnosti, ki usmerja k delitvi 
lastnine z drugimi, k porazdeljevanju virov, in ki je utemeljena na 
bratstvu in pravičnosti. 

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

