
 

1. Danes smo povabljeni k darovanju za misijone in s tem k povezanosti z 
našimi misijonarji. Odprimo z veseljem svoja srca in namenimo za misi-
jonarje to, kar nam srce narekuje. Iskren boglonaj za vsak vaš dar! 

2. Danes bo nadškof dr. Marjan Turnšek (po 10. maši) blagoslovil sliko na 
fasadi župnišča, ki prikazuje Marijo, Mater usmiljenja, in s tem sklenili 
leto usmiljenja ter leto praznovanja 250-letnice samostojne župnije 
Prihova. Iskren boglonaj slikarju g. Ivanu (Janiju) Koncu iz Oplotnice in 
vsem, ki ste pri tem pomagali. Še posebej pa gre zahvala g. nadškofu 
dr. Marjanu Turnšku za sveto mašo, globoko nagovorljive besede in 
blagoslov slike. Ob izhodu iz cerkve boste dobili spominsko podobico. 

3. Ekokoordinatorica Patricija Premzl in učenci OŠ Prihova nas obveščajo, 
da bo od 24. 10. do 28. 10. 2016. zbiranje starega papirja in kartona. 
Naprošajo vse in se hkrati tudi že v naprej vsem zahvaljujejo za sodelo-
vanje z željo, da bi nabrali čim več odpadnega papirja. Hvala!  

4. Preteklo nedeljo smo vas povabili na koncert zbora iz Manile – Filipinov. 
Ker niso dobili vize za vstop v državo, koncert pri Sv. Joštu odpade. 
Hvala za razumevanje! 

5. »Dijaški dom Antona Martina Slomška v Mariboru vabi na program DAN 
& NOČ, ki je namenjen osmo- in devetošolcem, in sicer od čet., 27. 10. 
2016, ob 18.00 do petka, 28. 10. 2016, do 8.00. Predstavili Vam bodo 
utrip življenja in dela v dijaškem domu. Imeli boste priložnost spoznati 

dijake, vzgojitelje, prespati v sobi in se družiti v prostorih dijaškega 
doma. Program je brezplačen. Prijave zbirajo do zapolnitve prostih mest 
na telefon 041 716-561 ali  e-pošti lidija.hamler@z-ams.si. Vabljeni.« 

6. Prihodnjo soboto gredo otroci 8. in 9. razreda na srečanje k Sv. Trojici v 
Halozah. Zakonca Polonca in Tomaž Sokol iz Ljubljane bosta govorila o 
teologiji telesa. Z njimi bo šel katehet Samo. Odhod bo ob 8.00 uri.  

7. Iskrena hvala za čiščenje cerkve, krašenje, za darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. Prispeli so novi Marijanski koledarji. 
Cena znaša 2 eura. Dobite jih v župnijski pisarni. 

Papež Frančišek: »Marija je mati misijonarske Cerkve. Je misijonarka, 
ki se nam približa, da bi nas spremljala v življenju. Z materinsko ljubez-
nijo odpira srca za vero. Kot mati hodi z nami, se bojuje za nas in 

neut+rudno podarja bližino Božje ljubezni. Marija tudi v naši cerkvi na 
Prihovi zbira okoli sebe otroke, ki z velikim naporom prihajajo kot 
romarji, da bi jo videli in bi jih ona videla. Tu najdejo Božjo moč za pre-
našanje trpljenja in življenjskih tegob. Vsakokrat ko se ozremo na Mari-
jo, spet verujemo v moč nežnosti in ljubezni. Pri njej vidimo, da poniž-
nost in nežnost nista kreposti slabotnih, ampak močnih, ki jim ni treba 
slabo ravnati z drugimi, da bi se počutili pomembne.« 

 

 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Sp. Grušovje: petek, 28. okt. 2016 

Preloge:          petek  4. nov.  2016 

Vrhole:            petek 11. nov. 2016 

Sevec:             petek 18. nov. 2016 

Prepuž:           petek 25. nov. 2016 

Vinarje:            petek, 2. dec. 2016 

Prihova:           petek, 9. dec. 2016 

Raskovec:      petek, 16. dec. 2016 

Dobrova:        petek, 23. dec. 2016 

Dobriška vas: petek, 30. dec. 2016 
 

30. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Misijonska nedelja 

23. 10 . 2016 

Ob 7.00 uri za + Jožeta Strnada (obl.) in 
starše Štabej  

Ob 10.00 za + Štefana Krajnca 
Ob 10.00 za žive in pokojne farane 

Ponedeljek 24. 10. 2016 

Anton Klaret, škof 
Ob 07.00 za + Terezijo Bračič (1110) 

Torek 25. 10. 2016 

Tadej (Dejan) škof 
Ob 18.00 za +  Stanislava Mlakarja (973)  

Sreda 26. 10. 2016 

Lucijan in Marcijan, muč 
Ob 18.00 za + Antona (obl.), Amalijo in Jožefa 

Brumeca 

Četrtek 27. 10. 2016 

Sabina Avilska, muč. 
Ob 18.00 za +  Marijo Kotnik (1032) 

Petek 28. 10. 2016 

Simon in Juda Tadej, apost. 
Ob 18.00 za + Jožefa Skerbiša (obl.) 

Sobota 29. 10. 2016 

Mihael Rua, duhovnik 
Ob 07.00 za + Avgusta Ramota in starše 
Ob 11.00 krst Mie Gumzej 

31. nedelja med letom 

Žegnanjska nedelja 

Marcel, mučenec 

30. 10 . 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Jurija, Julijano in Branka 

Juharta 
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Razpored bralcev Božje Besede 
30. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

23.10.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad  

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Petra Jug  

2. berilo: Pavlica Pučnik 

31. nedelja med letom 

30.10.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart  

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Polona Mlakar  

2. berilo: Karmen Pučnik 

32. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

06.11.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik  

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik  

2. berilo: Žan Pem 

 
Svetnik tedna – sveti Simon in Juda Tadej, apostola 
 

Sv. Simona in Juda Tadeja je v zemeljskem življenju vezala tudi medsebojna 
sorodstvena vez: skupaj z Jezusom so bili med seboj bratranci. V apostol-
skem zboru sta imela vsak svojega soimenjaka, zato je nujno, da jih med 
seboj ločimo po vzdevkih. Simonov soimenjak je bil prvak med apostoli, ki ga 
je Jezus sam preimenoval v Petra; Judov pa neslavni junak, izdajalec Iškarijot. 
Gre za dva, lahko bi rekli, precej preprosta apostola: nikjer v Svetem pismu ne 
izstopata. Juda naj bi evangelij oznanjal v Mezopotamiji, pozneje pa prišel v 
Perzijo, kjer naj bi ga duhovniki poganskega boga Mitre pobili do smrti. Na isti 
dan naj bi mučili in usmrtili tudi 
svetega Simona: na pol so ga 
prežagali z žago. Simon je sprva 
pripadal verski skupnosti zelotov; 
od tod naj bi izhajal njegov vzde-
vek »Gorečnik«. Evangelij naj bi 
oznanjal med Judi v diaspori.  
Ime: Simon je hebrejsko ime 
Šimon, ki izhaja iz besede šama, 
kar pomeni »poslušati, uslišati«. 
Simon je imel tudi pridevek Zelot, 
»Gorečnik«. Ime Juda pomeni 
»slavljeni«, Tadej pa »moja radost, srčni«. 
Rodila sta se v času okoli Kristusovega rojstva, umrla pa 28. oktobra v 1. 
stoletju v Perziji; po legendi naj bi umrla na isti dan, o Simonovi smrti govori 
legenda, da se je to zgodilo 1. julija 47.  
Zavetnika: Juda Tadej je predvsem priprošnjik v hudih stiskah in brezupnih 
zadevah, Simon pa zavetnik barvarjev, strojarjev, usnjarjev, tkalcev, zidarjev, 
gozdnih delavcev in sekačev.  
Upodobitve: Simona skoraj vedno upodabljajo z mučilnim orodjem v roki: z 
žago, s sulico, kijem, z mečem ali s sekiro; včasih ima ob sebi tudi križ, vedno 
pa knjigo. Juda Tadej pa ima ob sebi kij, kamne, helebardo in prav tako knji-
go. Godujeta: 28. oktobra. 

 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

»Bog, bodi milostljiv meni grešniku« (Lk 18,13) 

30. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

23. 10. 2016 – 30. 10. 2016 

Papež Frančišek: Ubogi ne potrebujejo našega pomilovanja, am-
pak ljubezen in usmiljenje. 
Ne izgubite poguma. S svojim nasmehom in s svojimi odprtimi rokami 
govorite o upanju. Če nekdo, ki se ima za kristjana, ne živi, da bi služil, 
ne zasluži, da bi živel. Danes te Jezus vabi, da pustiš svojo sled, ki 
tvojo zgodovino in zgodovino mnogih drugih polni z življenjem. Vabi te, 
da zapustiš ceste ločitev, sporov, nesmisla. Si za? 
Jezusovo sočutje ni nekakšno nedoločeno čustvo, ampak kaže vso 
moč njegove volje, da bi nam bil blizu in bi nas rešil. Jezus nas zelo 
ljubi in želi nam biti blizu. 
 

Sv. mati Terezija iz Kalkute: Ne moremo vsi delati velikih stvari. Lah-
ko pa delamo majhne stvari z veliko ljubeznijo! 
Ni vam treba priti v Kalkuto, da bi odkrili Jezusa v najbolj ubogih med 
ubogimi. Najboljk ubogi so prav tam, kjer ste, zelo pogosto v vaših 
lastnih družinah. Iščite jih, najdite jih in ljubite jih, ko boste dopustili, da 
bo v vašem življenju postala vaša 
ljubezen do Jezusa vidna v praktičnih 
dejanjih ljubezni. 
 

Največji problem modernega sveta je 
osamljenost in zavrženost. Osamljenost 
je pravzaprav neke vrste lakota, lakota 
po toplini in ljubljenosti. Vendar pa je to 
lakoto veliko teže prenašati kot lakoto 
po koščku kruha. Če je nekdo osamljen 
ali zapuščen, če je brez dela ali 
nezaželen, izobčen in izmeček družbe, 
potem je to oblika revščine, ki jo je veli-
ko huje odstraniti kakor lakoto. Ta re-
vščina obstaja tudi v najbogatejših 
deželah sveta. 
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