
1. Zaradi obveznosti na TEOF bo spored maš prihodnji teden spet nekoliko 
spremenjen. Tako v sredo in četrtek ne bo večerne maše in ne minis-
trantskega sestanka. Zato pa pridite vsi ministranti v petek h križevem 
potu ob 17.30, še posebej vsi birmanci, saj ga boste prav vi tokrat brali.  

2. V petek bo od 16.00 do 18.30 pri nas »svetoletno spovedovanje« za vso 
našo dekanijo. Smo namreč v letu usmiljenja, zato je nadvse potrebno, 
da opravimo dobro spoved, ali kot je svetoval bl. A. M. Slomšek »živ-
ljenjsko spoved«. Z nami bo »misijonar Usmiljenja« g. Jure Sojč iz Rav-
ne na Koroškem.  

3. V soboto ob 19.00 uri bo imel nadškof dr. Marjan Turnšek srečanje z 
mladino in birmanci. Spregovoril bo o »nenavadnih pojavih in vplivu 
satanizma.« Mladi in birmanci, ne pozabite! 

4. V nedeljo bo z nami pomožni škof dr. Jožef Smej. Med jutranjo mašo in 
pred 10. mašo bo spovedoval, ob 10.00 uri pa bo vodil somaševanje. Po 
maši bo imel na razpolago že četrto knjigo kronogramov. Gre za stari 
latinski način opisov dogodkov, kakor ga imamo tudi mi na župnišču.  

5. 250-letnica samostojne župnije Prihova:  
Iskrena hvala velja najprej g. nadškofu Alojziju, ki v duhu papeža 

Frančiška udejanja dolžnost škofa, ki nosi v svojem srcu »poglede ljudi, 
ki iščejo Boga.« Pogled prihovskih ljudi se razodeva v veliki skrbi za 
skupno dobro naše župnije. Sprejmite prihovske dobrote kot izraz naše 
hvaležnosti da ste z nami, saj nam s tem prižigate luč upanja in krepite 
duha za vse plemenito, sveto in Božje.  

250 let samostojne župnije nas obvezuje k hvaležnosti župniji materi 
in sicer Slovenskim Konjicam in njihovim dušnim pastirjem. Zato naj 
velja posebna zahvala arhidiakonu Jožetu Vogrinu, ki predstavlja dobro-
to svojih predhodnikov, še posebej nadžupnika Ignacija Novaka, ki je 
pred 250-leti prosil škofa za ustanovitev samostojne župnije na Prihovi. 
V znamenje hvaležnosti tebi, tvojim predhodnikom in vernikom, ti 
izročamo nekaj prihovških dobrot. 

Iskrena hvala vsem duhovnikom, ki ste se nam pridružili k skupnemu 
praznovanju: posebej se zahvaljujem nekdanjemu tukajšnjemu župniku, 
naddekanu g. Francu Brglezu, ki je dolga leta okopaval smokvo prihovs-
ke fare. Hvaležni smo ti za vse, kar si storil za prihovsko faro. V zna-
menje hvaležnosti sprejmi knjižico o tvoji nekdanji ljubezni. 

Iskrena hvala tudi vsem ostalim duhovnikom, da se danes veselite z 
nami: dolgoletni organist dr. Štefan Ferenčak, domačini Martin Tonkovič, 
Peter Pučnik, Andrej Lažeta, in prav tako vsi ostali dekanijski duhovniki.
 Iskrena hvala tudi našemu županu g. Matjažu Orterju, ki nas po svojih 
zmožnostih podpirate. Hvala vam, da razumete, da delamo vsi za iste 
ljudi in skupno dobro v naši občini. Naj vam bo knjižica Sončne Prihove 
znamenje naše hvaležnosti za vse, kar storite za to zgornjo, še ne 
razraščeno vejo, naše občine. 

Četudi je prihovska veja občine Oplotnice še ne razraščena, je letos 
vendarle rodila preprost sad, knjigo, ki govori o njej. Zato se želim is-
kreno zahvaliti vsem avtorjem in jih vabim k oltarju, da vam jo nadškof 
izroči. Prvi avtor je nadškof sam, ki nas pod naslovom Spominjaj, 
ljudstvo, svoje se poti spodbuja k vrednotenju svoje zgodovine in k 
življenju iz nje. Iskrena hvala tudi vsem ostalim avtorjem:  

Karmen Sadek Pučnik, Samu in Renati Pučnik, Kristini Sojar 
Voglar, Luciji Gorenak, Klavdiji Ozimič, Davidu Preložniku, Pet-
ru Tonkoviču, Jožici Hojnik, Dejanu Lubeju, in lektorici  Kristini 
Pučnik. Iskren boglonaj za sodelovanje. 

Danes je nadškof blagoslovil dva obnovljena vitraja, ki sta ju prav 
tako kot prvega, obnovila domačina Marija in Slavko Mlakar. Zato bi se 
želel sedaj zahvaliti sponzorjem: v prvi vrsti Mariji in Slavku Mlakarju, ki 
sta ne le restavratorja, ampak tudi velika donatorja oziroma botra. Iskren 

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.), Marijo in sina Antona; 

Ob 10.00 uri + Slavka Mlakarja 

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

Ponedeljek 29. 02. 2016 

Osvald, škof 
Ob 7.00 + Alojzijo Grifič (857) 

Torek 01. 03. 2016 

Albin, škof 
Ob 18.00 za + Justino Brence (819)  

Sreda 02. 03. 2016 

Neža, devica 
Ob 7.00 za + Rozalijo (obl.) in Ignaca Hrena  

Četrtek 03. 03. 2016 

Kunigunda, cesarica 
Ob 7.00 za + Marijo Brumec (Tajnikar) (894) 

Petek 04. 03. 2016 

Kazimir, kralj 

Dopoldan obisk bolnikov. 

Od 16.00-18.30 spovedovanje za vso dekanijo  

Ob 17.30 birmanci berejo križev pot 

Ob 18.00 za + Alfonza Zajka (obl.)  

Sobota 05. 03. 2016 

Hadrijan, mučenec 

Ob 7.00 za + Gabrijelo (obl.), Ludvika in vse 

+ Polegek-Gričnik 

4. postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

06. 03. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Štefana Krajnca 

Ob 10.00 uri za +Janeza (obl.) in Frančiško 

Pučnik 



boglonaj in tolažba, da vaju čaka še veliko dela preden bo vsa cerkev 
dobila podobne vitraje. Iskren boglonaj za vajino veliko dobroto. 

Dovolite mi, da se zahvalim še drugim zlatim botrom za restavriranje 
vitrajev: družini Maksa Hojnika, družini Slavka Pučnika in Marjanu 
Mlakarju; nato pa še bronastim botrom: družini Flis (Erjavčevi), Alojzu 
Pučniku, družini Petra Pučnika, Ljudmili Pliberšek, Janezu in Branki 
Pučnik, družini Pušnik, Alfonzu Zajku ter mnogim botrom, ki ste že prej 
ali v zadnjem času materialno in z delom veliko 
pomagali, pa vas sedaj nisem omenil. Upam, da 
razumete, da vseh ne morem našteti. Zato pa 
prosim, da si vsaka družina vzame knjigo kot 
znamenje hvaležnosti za vašo dobroto. 

Iskrena hvala tudi vsem za dejavno sodelovan-
je: pevcem za čudovito in zahtevno sodelovanje s 
petjem Haydnove maše Missa brevis, solistkama 
Tanji Juhart in Katji Kovše ter psalmistu Martinu 
Juhartu; organistki Metodi Kink, instrumenta-
listom, predvsem pa zborovodju prof. Davidu 
Preložniku, ki je glavni organizator in povezovalni člen vseh glasbenih 
stvaritev na Prihovi. 

Iskrena hvala tudi naši mladini, skavtom iz Slovenske Bistrice, Jožetu 
Cvelfarju za oglasno desko, Davorju Mlakarju in Stanku Vivodu za klopi 
pod lipo, Alojzu Lubeju za ustekleničeno vino, Oto Listu za stalažo nad 
zakristijo ter vsem, ki ste pomagali pripraviti cerkev in dvorano (Davorju, 
Rožletu in Poloni Mlakar, Alojzu Lubeju, Simonu Korošcu, Tonetu Les-
kovarju, Petru Tonkoviču, Samu Pučniku, Milanu Trdinu, Pavlici in 
Stanku Pučniku, Petri Skrbinšek, Stanku Vivodu, Branku Pučniku, 
Maksu Leskovarju, Jožetu Pučniku in Janezu Navršniku). Hvala tudi za 
vse darove za kuhinjo in še posebej za današnjo pogostitev in postrežbo 
(Marti Mlakar, Milici Lubej, Stanki Kamenik, Poloni Mlakar). 

In ker moramo biti vsi hvaležni, saj je župnija last in veselje vseh, je 
prav, da se Bogu zahvalimo z zahvalno pesmijo. Po maši pa ste prav vsi 
povabljeni v dvorano na okrepčilo. 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

5. postna TIHA nedelja 

Dekliška nedelja 

13.03.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Marijana Pučnik 

2. berilo: Karmen Pučnik 

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

3. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

Praznovanje 250-letnice 

samostojne župnije 
 

28. 02. 2016 – 06. 03. 2016 

Papež Frančišek: Iz izpovedi vere za vsakega med nami izvira na-

loga, da odgovorimo na Božji klic. Prerok Ezekiel takole opiše Božji 
način delovanja: Bog gre iskat izgubljeno ovco, pripelje jo nazaj v stajo, 
ranjeno obveže in bolno ozdravi (prim. Ezk 34,16). Po papeževih 
besedah je to vedénje »znamenje ljubezni, ki ne pozna meja«: »Je 
zvesta, stalna, brezpogojna predanost, da bi vse najšibkejše doseglo 
njegovo usmiljenje.« Ne smemo pa pozabiti, da prerok Ezekiel vzame 
to držo iz ugotovitve, da Izraelu primanjkujejo pastirji. Za vse, ki so 
poklicani biti pastirji v Cerkvi, bo po Frančiškovih besedah dobro, če 
bodo dopustili, da jih obličje Boga, Dobrega pastirja, razsvetli, očisti, 
preoblikuje in jih v polnosti prenovljene postavi nazaj v njihovo 
poslanstvo. »Da bi tudi v naših delovnih okoljih lahko čutili, gojili in 
prakticirali močan pastoralni čut, predvsem do oseb, ki jih vsak dan 
srečujemo,« je izpostavil papež. »Da se nihče ne bi čutil zanemarjene-
ga ali slabo obravnavanega, ampak bi vsak najprej tukaj lahko doživel 
pozorno skrb Dobrega pastirja.« 

Sveti oče je dejal, da smo poklicani biti Božji sodelavci v 
pomembni in edinstveni dejavnosti, in sicer s svojim življenjem 
pričevati o moči milosti, ki spreminja, in o moči Duha, ki prenavlja. 
»Pustimo, da nas Gospod osvobodi vsake skušnjave, ki nas oddaljuje 
od bistvenega pri našem poslanstvu, in odkrijmo lepoto izpovedovanja 
vere v Gospoda Jezusa. Zvestoba službi se dobro povezuje z usmiljen-
jem, ki ga želimo izkusiti.« V svetih spisih sta zvestoba in usmiljenje 
neločljivi del dvojice. Kjer je ena, tam je tudi druga. Ravno v njuni 
vzajemnosti in komplementarnosti lahko vidimo navzočnost samega 
Dobrega pastirja. Zvestoba, ki se od nas zahteva, pomeni delovati v 
skladu s Kristusovim srcem. Kakor pravi apostol Peter, »moramo pasti 
čredo z ''velikodušnim srcem'' in postati ''vzor'' za vse,« je dodal papež 
Frančišek. »Na ta način, kadar se bo ''prikazal véliki pastir'', bomo lah-
ko prejeli ''nevenljivi venec slave''« (Prim 1 Pt 5,4). 


