
1. Danes obhajamo zahvalno nedeljo, zato mi dovolite, da se vam v 
svojem in v imenu vseh, zahvalim za vse, kar storite za našo župnijo. 
Hvala katehistinji s. Hermini, Tini in Urški ter katehetu Samu, liturgičnim 
sodelavcem: mežnarju (Simonu), izrednim delivcem obhajila (Alojzu, Tini 
in Samu), bralcem, ministrantom in ministrantkam, organistoma (Davidu 
in Petru), organistki (Klavdiji), Luciji in ostalim mladincem, molivkam 
pred mašo, krasilkama (Poloni in Marijani), vsem, ki prihajate z veliko 
ljubeznijo in požrtvovalnostjo čistit cerkev in okolico, članom ŽPS in 
ključarjem, gospodinjama (Tereziji in Mirjani), kletarju (Jožetu), Martinu 
za pomoč pri pripravi župnijskega lista in vsem za darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo skrb za župnišče, za župnijsko in podružnično cerkev. 

2. V preteklem letu smo praznovali 250-letnico samostojne župnije ter 
izdali knjigo, ki ste jo farani napisali, obnovili del cerkvenega zidu in na 
njem postavili majhno kapelico, obnovili tri vitraje: vitraj Srca Jezusove-
ga, Srca Marijinega ter Jezusovega kronograma IHS, blagoslovili sliko 
Marije Matere usmiljenja na fasadi župnišča. Zato naj velja še enkrat 
iskren boglonaj vsem, ki ste pomagali tako pri delu kot tudi pri plačilu. 

3. V soboto, 12. novembra 2016 smo ob 16.00 uri vabljeni na koncert v 
podružno cerkev sv. Jošta v Vinarju. Ob tej priložnosti bomo blagoslovili 

mošt in nazdravili z novim vinom. Nastopili bodo pevski zbori Marije 
Zavetnice na Prihovi ter Moški pevski zbor iz Rogaške Slatine. Vabljeni! 

4. Iskrena hvala Vrtnarstvu Andreje Podergajs za rože in ikebane, Alfonzu 
Zajku, Darjanu Gorenaku, Stanku Obneru in Mihaelu Rajhu za popravilo 
cerkvene ure, Martinu Juhartu in Simonu Korošcu za košnjo trave ter 
vsem za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. Hvala 
tudi skavtom iz Slovenskih Konjic za sodelovanje in tri-dnevno bivanje 
na Prihovi. Zmeraj dobrodošli. 

Papež Frančišek: Danes je čas poslanstva in čas poguma! Poguma, da 
pospešimo omahujoč korak, da ponovno pridobimo okus, trošiti se za 
evangelij, da ponovno dobimo zaupanje v moč, ki jo samo poslanstvo 
vsebuje. Pogum je potreben za boj in ne nujno za zmago; za oznanje-
vanje in ne nujno spreobračanje. Pogum je potreben, da smo alternativa 
svetu, a da nikoli ne postanemo napadalni ali nasilni. Pogum je potre-
ben, da se odpremo vsem, a da pri tem nikoli ne zmanjšamo absolutnosti 
in enkratnosti Kristusa, edinega Zveličarja vseh. Pogum je potreben, da 
se upremo neveri, ne da bi pri tem postali naduti. 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Pobrež:      petek, 6. jan. 2017 

Novo Tepanje: petek 13. jan.  2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

33. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

13.11.2016 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek  

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik  

2. berilo: Petra Jug 

34. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

20.11.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

OTROCI 

32. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

ZAHVALNA NEDELJA 

Lenart, opat 

06. 11 . 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane  
Ob 10.00 za + Marijo Flis (obl.) in sorod-

nike (Šprogar) 

Ponedeljek 07. 11. 2016 

Ernest, škof 
Ob 07.00 za + Franca, Angelo, Frančiško in 

Albina Zadeka 

Torek 08. 11. 2016 

Bogomir, škof 
Ob 18.00 za + Silvo Pliberšek (1165) 

Sreda 09. 11. 2016 

Posvetitev Lateranske 

bazilike 

Ob 18.00 za + Antona (obl.), Frančiško in 
Zvonka Sitarja 

Četrtek 10. 11. 2016 

Leon Veliki, papež 
Ob 18.00 za + Ano Pliberšek (obl.) 

Petek 11. 11. 2016 

Martin, škof 
Ob 7.00 za + Faniko Rajterič (obl.) in starše 

Sobota 12. 11. 2016 

Emilijan, duhovnik 
Ob 07.00 za + Stanka Mlakarja 

33. nedelja med letom 

Dekliška - Martinova ned. 

Stanislav Kostka, red. 

13. 11. 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 pri sv. Joštu za + Marijo Mlakar 

(obl.) in + Zimekove 
Ob 14.00 krst Tine Kralj 



Svetnik tedna – sveti Martin, škof 

Martin Tourski, galsko-frankovski narodni svetnik, se 
je rodil okoli leta 316 v Panoniji (sedanji zahodni 
Madžarski). Njegovi starši so bili pogani, Martin je 
proti njihovi volji z dvanajstimi leti prosil za sprejem 
med katehumene. Na krst je moral čakati šest let. Pri 
petnajstih letih je stopil v državno vojsko in postal 
častnik gardne konjenice. Že v tem času so ga vsi 
hvalili zaradi njegove skromnosti in izredne ljubezni 
do bližnjega. Prav zaradi te poteze se je izredno 
priljubil vernemu ljudstvu. Znana je zgodba o tem, 
kako je Martin nekega mrzlega zimskega dne pred mestnimi vrati v Ami-
sensu presekal svoj častniški plašč in polovico dal od mraza prezeblemu 
beraču. Ponoči se mu je prikazal Kristus, ogrnjen s tem plaščem, in mu dal 
vedeti: vse, kar storite ubogim, storite meni. Kakor hitro mu je bilo mogo-
če,se je Martin poslovil od cesarske službe in se napotil k škofu Hilariju v 
Poitiers. Tam je prejel nižje redove (prve stopnje do duhovništva), mašniš-
ko posvečenje pa je preje  l nekaj let kasneje. Martin pa je želel živeti v 
samoti, zato si je zunaj mesta Poitiers postavil celico. Sčasoma so se mu 
pridružili mnogi učenci in tako je blizu mesta Tours zrastel samostan. 
Predstojnik Martin si je prizadeval svojo skupnost voditi k čim popolnejše-
mu posnemanju Kristusove ljubezni. Leta 371 je bil izpraznjen škofijski 
sedež v mestu Tours. Verniki in duhovniki so za svojega novega škofa 
izvolili Martina. Od tedaj je bil Martin zvest in skrben pastir svoje črede. 
Ljudje so ga poznali in ljubili kot svojega očeta. Povsod so govorili o milos-
tni moči njegovih čudežnih ozdravljenj, izganjanja hudih duhov in obujanja 
mrtvih. V znamenje, da je ostal zvest svojemu pojmovanju evangelija, je 
tudi pri slovesno božji službi raje sedel na navadnem stolu kakor na obla-
zinjenem škofovskem sedežu. Največje veselje mu je bilo, da je mogel 
govoriti z ljudmi, ko je šel po svoji škofiji. Živo se je zavedal svoje apostol-
ske naloge. Vedno je imel pred očmi zveličanje svojih vernikov in varovan-
je pravega nauka. Verno ljudstvo ga je kmalu po njegovi smrti 8. novem-
bra leta 397 - začelo častiti kot svetnika. Bil je eden prvih svetnikov - ne 
mučencev, ki mu je Cerkev priznala svetniško čast. Na tisoče cerkva, mest 
in gradov je dobilo svoje ime po njem. Njegov grob v Toursu je ena najbolj 
znanih božjih poti v srednjem veku. Njegovo češčenje so zelo pospeševali 
benediktinski menihi med 7. in 10. stoletjem. Iz tega časa so tudi naše 
najstarejše cerkve, posvečene sv. Martinu: v ljubljanski škofiji jih je 41, v 
mariborski 16, v koprski 17. Te številke nam povedo, kako češčen je bil 
sveti Martin med našimi vernimi predniki. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

ZAHVALNA NEDELJA 

32. nedelja med letom 

 Nedelja mož in fantov 

 

06. 11. 2016 – 13. 11. 2016 

Papež Frančišek: Zoperstaviti se denarju idolu 
Papež Frančišek je opozoril na pobožanstvenje denarja, ki vlada z 
bičem strahu, neenakosti, ekonomskega, socialnega, kulturnega in 
vojaškega  nasilja, ki povzroča vedno več nasilja in za katerega se zdi, 
da se ne bo nikoli nehalo. »Koliko bolečine! Koliko strahu!« je zatrdil 
papež Frančišek in spomnil, da obstaja »osnovni terorizem«, ki izhaja 
iz globalne kontrole denarja po vsem svetu in ogroža vse človeštvo. Pri 
tem terorizmu se napajajo ostali terorizmi, kot so narkoterorizem, 
državni terorizem, etični ali verski terorizem. »Noben narod, nobena 
religija ni teroristična,« je poudaril. Res je, da vsepovsod obstajajo ma-
le fundamentalistične skupine. A terorizem se začne takrat, kadar se 
odstrani čudo stvarstva, moškega in ženske, in se na njuno mesto 
postavi denar. Takšen sistem je terorističen.  
Nobena tiranija ne more obstajati, ne da bi se okoriščala z našimi 
strahovi, je nadaljeval papež. Od tu izhaja, da je vsaka tiranija tudi ter-
oristična. In kadar ta teror, ki se ga je posejalo na periferijah z ubijan-
jem, plenjenjem, zatiranjem in krivico, eksplodira v središčih z raz-
ličnimi oblikami nasilja, celo s sovražnimi in nizkotnimi atentati, so 
državljani, ki še vedno ohranjajo nekatere pravice, skušani z lažno 
varnostjo fizičnih ali socialnih zidov. To so »zidovi, ki zapirajo nekatere 
in izženejo druge. Zazidani, terorizirani državljani na eni strani ter izkl-
jučeni, izgnani in še bolj terorizirani na drugi.« 
Strah se začne razpihovati in se z njim manipulira. Kajti strah, ki je 
dober posel za trgovce z orožjem in smrtjo, nas oslabi, destabilizira, 
uniči naše psihološke in duhovne obrambe, anestezira nas pred 
trpljenjem drugih in nas na koncu naredi krute. Sveti oče je na tem 
mestu govor navezal na usmiljenje, kajti »usmiljenje je najboljši pro-
tistrup za strah«. Mnogo boljši je od antidepresivov in uspaval. Veliko 
bolj učinkovit je od zidov, železnih ograd, alarmov in orožij. »In je gra-
tis: je dar Boga,« je dejal Frančišek in pozval h gradnji mostov med 
narodi, ki bodo pomagali podreti zidove izključevanja in izkoriščanja. 

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

