
1. Iskrena hvala Klavdiji, otrokom in mladincem za lepo petje in sodelo-
vanje pri maši. Prihodnji teden ni verouka, saj so počitnice, 
ste pa povabljeni, da pridete v petek h križevem potu in maši. 

2. V torek prosim vse člane ŽPS, da se po večerni maši zbere-
mo v pevski sobi na sejo ŽPS. 

3. V petek bo pred mašo križev pot, ki ga berejo bralci Božje 
besede. Bralci ne pozabite priti pravočasno. Hvala. 

4. Pred nami je praznovanje 250-letnice samostojne župnije. V 
soboto bo ob 18.00 uri koncert Zbora Slovenske filharmonije, v nedel-
jo ob 10.00 uri pa slovesna sv. maša, ki jo bo vodil 
mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. 
Med mašo bo nadškof blagoslovil dva restavrirana vitra-
ža s simbolom Jezusovega in Marijinega Srca. Priporo-
čamo se za botre za vitraja. Ob tej priložnosti boste 
dobili tudi knjigo o Prihovi, ki jo je napisalo 15 faranov. 
Želel bi, da jo vzame vsaka družina. Tako v soboto po 
koncertu kot tudi v nedeljo po maši bo pogostitev za vse 

navzoče, kajti župnija je »dom vseh«. Zato lepo prosim, če lahko prine-
sete kaj peciva. Pravijo, da vreme bo, kakšno, pa še ne vemo.  

5. Iskrena hvala Janku Juhartu za popravilo kronograma na župnišču, 
Davorju Mlakarju, Matjažu in Mihi Pemu za izkop in betoniranje temeljev 
za oglasno desko, hvala pa tudi za vse darove za kuhinjo in vsakršno 
vašo pomoč in dobroto. 

6. Otroci ste sedaj povabljeni, da pridete naprej in preberete eno hvalež-
nost in potem cvet odnesete na Jezusovo krono pred oltarjem.  
 

Papež Frančišek: mladi ste eden največjih zakladov mehiške zemlje: 
»Ja, vi ste bogastvo te zemlje. In nisem rekel, da ste upanje te zemlje, 
rekel sem: bogastvo!« 
Ne more se živeti upanja in pripravljati prihodnosti, če se prej ne spoštu-
je, če se ne čuti, da imajo lastno življenje, lastne roke, lastna zgodovina 
neko vrednost. Upanje se rodi, kadar izkusimo, da ni vse izgubljeno. Za 
to pa je treba začeti pri sebi. »Ni vse izgubljeno. Nisem izgubljen, vreden 
sem in vreden sem veliko,« je poudaril papež in opozoril, da največjo 
grožnjo upanju predstavljajo besede, ki te razvrednotijo, zaradi katerih 
se počutiš drugorazreden. »Glavna grožnja upanju je, kadar čutiš, da 
nikomur ni mar zate ali da so te pustili ob strani. Glavna grožnja upanju 
je, kadar čutiš, da je ista stvar, če si ali če te ni. To ubija, to nas uniči in 
odpira vrata za veliko bolečino.« Velika nevarnost je, kadar nekdo misli, 
da z denarjem lahko kupi vse, vključno z naklonjenostjo drugih.  
 

Koncert Zbora Slovenske Filharmo-
nije, v soboto, 27. 2. 2016 ob 18.00 uri 
v cerkvi Marijinega varstva na Prihovi. 
Ob tem, da bo koncert v znamenju 250-
letnice samostojne župnije, se bomo ob 
tem s hvaležnostjo spomnili pokojnega 
župnika dr. Ludvika Počivavška. Zbor 
bo prepeval nad vse znamenita dela 
Mozarta, Dvořaka, Rheinberger-ja, 
Mava, Sattnerja, Strmčnika in drugih, pod vodstvom Martine Batič.  

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

4. postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

06.03.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Jožef Pliberšek 

2. berilo: Pavlica Pučnik 

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 

Ponedeljek 22. 02. 2016 

Sedež apostola Petra 
Ob 7.00 + Pavlo Kropf  

Torek 23. 02. 2016 

Polikarp, mučenec 

Ob 18.00 za + Antona Koprivnika (1147) 

Ob 18.30 seja ŽPS 

Sreda 24. 02. 2016 

Matija, apostol 

Ob 7.00 za + Justina Jevšenaka (obl.) in rod-

bino 
Ob 11.00 maša in srečanje ministrantov iz 

Kidričevega  
Četrtek 25. 02. 2016 

Valburga, opatinja 
Ob 18.00 za + Alojza Roriča (obl.) 

Petek 26. 02. 2016 

Aleksander (Branko) 

Ob 7.00 za + po namenu darovalca 

Ob 17.30 križev pot, ki ga berejo bralci BB. 

Ob 18.00 za + Justino Obrovnik (1138) 

Sobota 27. 02. 2016 

Baldomir, spokornik 

Ob 7.00 za + Matija, Antonijo in sina Ivana 

Pema  

3. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

250-letnica župnije 

28. 02. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Antona Leskovarja 

(obl.) in Marijo; + Slavka Mlakarja 

Ob 10.00 uri za +Jožefa Skerbiša (1131) 
Ob 10.00 uri za + Matildo Mlakar (927) 



Praznik tedna: Sedež apostola Petra 

Apostoli so sestavljali poseben zbor, ki ga Sveto pismo pogosto imenuje 
»dvanajsteri«. Kristus je temu zboru kot celoti izročil vodstvo svoje Cerkve, 
oznanjevanje in širjenje božjega kraljestva, nalogo posvečevati ljudi. Med 
apostoli je dal posebno nalogo enemu Petru. Te 
njegove službe se Cerkev spominja z današnjim 
praznikom, ki nosi ime Sedež apostola Petra. 
Že tedaj, ko ga je poklical, je Jezus Petru spre-
menil ime, kar pomeni, da ga je izbral za 
pomembno poslanstvo. Uprl je pogled vanj, 
poroča evangelist Janez, in mu rekel: »Ti si 
Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa« (to 
pomeni Peter). V evangelijih je Peter 114-krat 
omenjen na prav poseben način. Utemeljitev za 
Petrovo prednost je njegova izpoved vere pri 
Cezareji Filipovi: »Ti si Kristus, Sin živega 
Boga.« Jezus ga je najprej blagroval, potem pa 
mu je dejal: »Jaz pa ti povem: Ti si Peter (Ska-
la) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in 
peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva 
...« Oblast ključev je mnogo več kot nekakšna služba vratarja. Ključi kraljestva 
pomenijo oblast kraljevega namestnika v odsotnosti vladarja Jezus je torej 
Petru obljubil, da bo njegovem odhodu s tega sveta postal njegov namestnik. 
Dal mu je tudi oblast »zavezovanja« in 'razvezovanja', ki pomeni: kar bo Peter 
v skladu s Kristusovo voljo ukazal ali prepovedal, to bo ukazano ali prepove-
dano tudi v nebesih. Po vstajenju je Kristus to učiteljsko in vodstveno oblast 
zavezovanja in razvezovanja izročil vsem apostolom. Drugi vatikanski koncil 
pravi, da je Kristus apostole postavil kot zbor ali trdno skupnost; na čelo tega 
zbora pa je dal iz njihove srede izbranega Petra. »Gospod je Cerkev postavil 
na apostole in sezidal na svetega Petra, njihovega prvaka, glavni vogelni 
kamen pa je sam Kristus Jezus.« Vsak Petrov naslednik ali papež je najprej 
škof krajevne Cerkve v Rimu, potem je patriarh Zahoda, to se pravi latinskega 
dela Cerkve, končno pa mu pripada še tretja služba nasledstvo apostola Petra 
in s tem od Gospoda postavljena služba prvenstva nad vso Cerkvijo. Že v 4. 
stoletju so marsikje slovesno obhajali spomin na ustanovitev škofijskega 
sedeža. Tako slavje se omenja že v 4. stoletju tudi v Rimu in sicer 22. februar-
ja. Ob tej priložnosti so v Rimu naglašali posebno odliko Petrovega sedeža, ki 
je v tem, da je sam Kristus dal apostolu Petru najvišjo službo v Cerkvi. V fran-
kovski državi so praznovali spomin na podelitev ključev nebeškega kraljestva 
apostolu Petru 18. januarja. Papež Pavel IV. je leta 1558 določil, naj se 18. 
januarja praznuje spomin na sedež svetega Petra v Rimu, 22. januarja pa 
spomin na Petrov sedež v Antiohiji. Po novem koledarju je ostal samo današ-
nji praznik z imenom Sedež apostola Petra brez omembe kraja. Za verne ljudi 
je to dan molitve za papeža, vrhovnega pastirja božjega ljudstva. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

2. postna nedelja 

Otroška nedelja 

 

 

21. 02. 2016 – 28. 02. 2016 

Papež Frančišek: Bog bo terjal račun od zasužnjevalcev naših 
dni. Prevladujoča miselnost najpogosteje zagovarja profit za vsako 
ceno in takoj. Povzroča izgubljanje etične dimenzije v podjetniških de-
javnostih, predvsem pa pozablja, da je največja investicija vlaganje v 
ljudi, osebe in njihove družine. »Prevladujoča miselnost postavlja pre-
tok oseb na uslugo pretoku kapitala ter tako v mnogih primerih 
povzroča izkoriščanje zaposlenih, kakor da so predmeti, ki se jih upor-
abi in odvrže. Bog bo terjal račun od zasužnjevalcev naših dni. Mi pa 
moramo narediti vse, kar je mogoče, da teh situacij več ne bi bilo. Pre-
tok kapitala ne sme določati pretoka in življenja oseb.«  

Glavna zahteva družbenega nauka Cerkve je usmeriti pozor-
nost na nedotakljivost oseb. Vsakokrat ko je nedotakljivost osebe zani-
kana, se celotna družba začne kvariti. Vsak sektor ima dolžnost, da 
skrbi za dobro vseh. Vsi se moramo boriti, da bi delo bilo področje hu-
manizacije in prihodnosti, prostor za graditev družbe in državljanstva.  

»Kakšen svet želimo zapustiti svojim otrokom?« je vprašal pa-
pež. To mora biti naše obzorje, naš cilj, in za to se moramo povezati in 
delati. »Kaj želi Mehika zapustiti svojim otrokom? Želi zapustiti spomin 
na izkoriščanje, neprimerne plače, nadlegovanje na delu? Ali pa želi 
zapustiti kulturo spomina na dostojno delo, spodobno streho in zemljo 
za obdelovanje?« Bodo tisti, ki bodo prišli za nami, dihali »zrak ko-
rupcije, nasilja, negotovosti in obupa ali pa, nasprotno, zrak, ki bo 
zmožen ustvarjati alternative, ustvarjati obnovo in spremembo«? 

Mehika, kjer ne bo oseb prve, druge ali četrte kategorije! 
Takšen načrt ni lahek, a slabše je pustiti prihodnost v rokah korupcije, 
surovosti, pomanjkanja enakosti; slabše je, ko ni nikakršnega pogajan-
ja in ne vrednotenja; slabše je pustiti, da tekmovalni svet vedno odreja 
usodo narodov. »Zaslužek in kapital nista dobrini nad človekom, am-
pak služita skupnemu dobremu. Kadar je skupno dobro vdano profitu, 
kapital pa je edini možni zaslužek, se to imenuje izključevanje.«  

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

