
1. Zaradi različnih obveznosti bosta maši zvečer le v ponedeljek in petek. 
2. Danes je kvatrna nedelja. Iskren boglonaj za vaš dar za vzdrževanje 

naših bogoslovcev. Četudi nimamo nobenega bogoslovca v ljubljanskem 
bogoslovju iz naše župnije je prav, da vzdržujemo bogoslovce, ki bodo 
morda nekoč vaši dušni pastirji.   

3. V sredo (začetek ob 9. uri) 
bomo imeli župnijsko trgatev h 
kateri vas prisrčno vabim. Trga-
tev bomo okronali z blagoslo-
vom obnovljenega dela cerkve-
nega zidu in ob njem majhne 
kapelice sv. Urbana, zavetnika 
vinogradov in vinogradnikov ter 
sv. Martina, zavetnika vina in 
vinarjev. Za kapelico in podobe 
svetnikov se iskreno zahvaljujem Petru Tonkoviču, ki je bil tudi pobudnik 
za postavitev le-te in Romanu Lubeju, ki je napravil stebre; za ureditev 
predprostora pa se zahvaljujem Davorju Mlakarju, Dragu Skerbišu, 
Francu Špesu, Janku Juhartu in Alešu Justineku. Vabljeni! 

4. V petek 30. 9. bomo ob 19.00 uri sprejeli kip Marije romarice iz Fatime. 
Letos namreč obhajamo 100-letnico fatimskih dogodkov, ko se je angel 
in nato Marija prikazala trem pastirčkom: Luciji, Frančišku in Jacinti, ter 
po njih za ves svet postala šola molitve. V to šolo molitve se hočemo 
vključiti tudi mi in se posvetiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Pred 
mašo (15 minut) bomo molili rožni venec, nato bomo šli vsi iz cerkve in 
sprejeli kip Fatimske Božje Matere, natoj bomo obhajali evharistijo, ki jo 
bo vodil nadškof Marjan Turnšek, po maši pa bomo imeli pete litanije in 
molitve, med katere bomo prepletali Marijine pesmi. Vzemite si čas in 
pridite k skupnemu češčenju Božje in naše Matere Marije. Ključarji naj 
poskrbijo za 4 močne može, ki bodo kip slovesno prenesli v cerkev in po 
bogoslužju spet v avto.  

5. Prihodnjo nedeljo ob 14.00 uri bomo imeli v Dobriški vasi na domačiji 
Kekl blagoslov Kóvačevega križa. Postavljen je v priprošnjo za srečo in 
zdravje v družini. Postavila sta ga Jožica in Janez Kóvač iz Zreč. Če bo 
lepo vreme, bomo imeli tudi mašo, sicer samo blagoslov križa. Vabljeni! 

6. Iskrena hvala Marti, Milici in Minki za postrežbo ob srečanju duhovnikov 
in dveh škofov; Janezu in Branki Pučnik za delo v vinogradu, Jožetu 
Pučniku za pripravo sodov in drugih stvari za trgatev, iskrena hvala za 
čiščenje cerkve, krasilkama za krašenje, hvala za vse darove za kuhinjo 
in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

7. Kulturno društvo sv. Jurija Konjice vabi v okviru socialnega tedna 2016 
na pogovorni večer z naslovom: Zdravje, naše bogastvo, v torek, 27. 
septembra, ob 19.30. v Župnijski dom Sl. Konjice. Beseda bo tekla o 
zdravju, o načinu življenja, ki spodbuja naše zdravje. Kako na zdravje 
vplivajo naši odnosi, vrednote, ki jih živimo … Sodelujejo: dr. Metka 
Klevišar, upokojena zdravnica, Drago Rudel, podjetnik, Branko Cestnik, 
duhovnik. Vljudno vabljeni na zanimiv večer. 

 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Dobriška vas:   petek 30. septembra 2016 

Pobrež:                    petek 7. oktobra 2016 

Novo Tepanje:      petek 14. oktobra 2016 

Zg. Grušovje:        petek 21. oktobra 2016 

Sp. Grušovje:       petek, 28. oktobra 2016 

Preloge:              petek  4. novembra 2016 

Vrhole:               petek 11. novembra 2016 

Sevec:             v petek 18. novembra 2016 

Prepuž:           v petek 25. november 2016 

Vinarje:          v petek – 2. decembra 2016 
 

26. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

25. 09 . 2016 

SLOMŠKOVA NEDELJA – EKUMENSKI DAN  
Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Ludvika Polegeka (obl.), 

Gabrijelo in sorodnike 
Ponedeljek 26. 9. 2016 

Kozman in Damjan, muč. 
Ob 19.00 za + Marijo Leskovar (obl.) in starše 

Torek 27. 9. 2016 

Vincencij Pavelski, duh. 
Ob 7.00 za + Franca Oblonška (1012) 
Pri verouku spoved otrok 4., 5., 6. razreda 

Sreda 28. 9. 2016 

Venčeslav, muč. 
Ob 7.00 za + Milana Robarja (1199) 
Pri verouku spoved otrok 7., 8. 9. razreda 

Četrtek 29. 9. 2016 

Mihael, Gabrijel, Rafael 
Ob 7.00 za + Justino Obrovnik (1142) 

Petek 30. 9. 2016 

Hieronim, duhovnik 

Ob 19.00 za + Marijo Leskovar (obl.) in 
Antona 

Fatimska Marija, češčenje od 19.00 do 20.30 
Sobota 1. 10. 2016 

Terezija Deteta Jezusa, red. 
Ob 07.00 za + Franca Koširja, brata Franca, 

strica Mihaela Godina in Marijo Košir 

27. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Rožnovenska nedelja 

Angeli varuhi 

2. 10. 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Magdaleno Pliberšek in 

starše 
Ob 14.00 uri blagoslov Kóvačevega križa (po 

domače Kekl) v Dobriški vasi  



Razpored bralcev Božje Besede 
26. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

25.09.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik  

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar  

2. berilo: Petra Jug 

27. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

02.10.2016 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin  

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00  

1. berilo: Marjana Pučnik  

2. berilo: Pavlica Pučnik 

28. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

09.10.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad  

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Žan Pem  

2. berilo: Samo Pučnik 
 

Svetnik tedna – sveti Venčeslav 
 

Knez sv. Vaclav Pšemisl, po naše Venčeslav velja za ustanovitelja Češke. 
Rodil se je okoli leta 904. Zaradi zgodnje smrti očeta, kneza Vratislava, ga je 
vzgajala pobožna babica sv. Ljudmila. Dala ga je v šolo učencem sv. Metoda. 
Kot knez je bil enako naklonjen duhovnikom, ki so govorili staroslovenski, 
kakor tudi latinski jezik. V svoji kneževini je zbral izobražene duhovnike raznih 
narodov in šol in z njihovo pomočjo je češki narod dvignil na takšno višino, da 
je po omiki prekašal močnejše zahodne narode. Sveti Venčeslav je bil moder 
in miroljuben vladar. Odlikoval se je po dobrodelnosti in pobožnosti, kar ni bilo 
po volji nekaterim velikašem poganskega mišljenja, ki niso 
mogli neovirano zatirati in izkoriščati podložnikov. Le–ti so 
naščuvali knezovega mlajšega brata Boleslava, da mu Ven-
česlav streže po življenju. V Boleslavu, ki je bil neukročene 
narave, prava podoba svoje matere Drahomire, ki je leta 
921 dala umoriti svojo svetniško taščo Ljudmilo, se je zbudil 
pohlep po knežjem prestolu. Povabil ga je, naj za god sv. 
Kozma in Damijana pride v utrjeno gradišče Stara Boleslav. 
Knez Venčeslav je bil tam dopoldne pri maši, popoldne pa 
pri viteških igrah in gostiji. Zvečer se je Boleslav s peščico podlih zarotnikov 
dogovoril, da bodo naslednje jutro Venčeslava ubili, ko bo šel molit v cerkev. 
Naslednje jutro je Boleslav čakal brata pri cerkvenih vratih. Venčeslav ga je 
prijazno pozdravil, on pa ga je udaril z mečem po glavi in ga ranil. Ranjeni 
Venčeslav je brata razorožil, da bi preprečil greh bratomora, in zbežal v cer-
kev. Tam so ga zarotniki pobili. To se je zgodilo v ranem jutru 28. septembra 
929. Boleslav je s svojimi vojaki hitel proti Pragi, da se polasti oblasti. Vse 
Venčeslavove prijatelje je dal vreči v ječo. Ko je mati Drahomira izvedela za 
bratomor, jo je obšla težka misel: »To mi je Bog poslal kot kazen za umor 
tašče Ljudmile!« Hitela je v Staro Boleslav in se zjokala nad razsekanim tru-
plom svojega prvorojenca. Po smrti je sveti mučenec začel iz nebes deliti 
dobrote, kakor jih je v življenju ljubeznivo delil na zemlji. Morilci so se za svoj 
zločin skesali, Boleslav je očitno obžaloval bratomor in dal mučenčevo truplo 
prepeljati v stolno cerkev sv. Vida v Pragi. Pri nas mu je posvečena cerkev pri 
Sv. Venčeslu nad Slovensko Bistrico.  

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

Moli kratko, moli večkrat pa dob-

ro! (Slomšek) 

26. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

SLOMŠKOVA NEDELJA 

25. 9. 2016 – 02. 10. 2016 

Papež Frančišek: »Lakomnost, nečimrnost in ošabnost.« Te tri stvari 
vesti ne pustijo pri miru; te tri stvari ne pustijo, da bi vstopil zdrav nemir 
Svetega Duha; vodijo te do tega, da živiš v nemiru in s strahom: »Lak-
omnost, nečimrnost in ošabnost so korenine vsega zla.« 
Nečimrnost »nas napihne«. Nečimrnost nima dolgega življenja, je 
kakor »milni mehurček«. Ne prinese nam »resničnega dobička«. Člo-
vek se muči z naporom, a le, da bi se pokazal, se pretvarjal, zaradi 
zunanjega videza. To je nečimrnost ali če rečemo preprosto: »Nečim-
rnost pomeni našminkati lastno življenje. In zaradi tega duša zboli, kajti 
če nekdo svoje življenje šminka, da bi se pokazal, zaradi zunanjega 
videza, in če je vse, kar dela, le zaradi pretvarjanja, nečimrnosti, na 
koncu, kaj zasluži? Nečimrnost je kakor osteoporoza duše: kosti 
navzven izgledajo dobre, a znotraj so uničene.« 
Nečimrnost nas pripelje do goljufanja. Tako kakor goljufi »označijo kar-
te«, da bi zmagali, a ta zmaga nato ni prava, ampak je le lažna. Nečim-
rnost pomeni živeti za pretvarjanje, živeti za zunanji videz, živeti, da bi 
se pokazali. In to dušo vznemirja. 
Moč nečimrnosti je v spodbujanju s strani nadutosti naproti hudobiji, ki 
ne dovoli, da bi se videla katerakoli napaka, ampak je treba vse prikriti. 
Koliko ljudi poznamo, ki se zdijo dobre osebe, ki gredo vsako nedeljo k 
maši, ki za Cerkev tudi veliko darujejo. Toda to je le tisto, kar se vidi. V 
sebi pa imajo pokvarjenost, osteoporozo. »To je nečimrnost: zaradi 
nje se kažeš z obrazom s podobice, a tvoja resnica je drugačna.« 
Kje so naša moč, varnost in naše zavetje? V psalmu je rečeno: 
»Gospod, ti si bil naše prebivališče od roda do roda.« Jezus pa pravi: 
»Jaz sem pot, resnica in življenje.«  
»To je resnica, ne šminkanje nečimrnosti. Naj nas Gospod osvobodi 
teh treh korenin vsega zla: lakomnosti, nečimrnosti in ošabnosti. A 
predvsem nečimrnosti, ki nam naredi veliko slabega.« 

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

