
 

1. Danes gredo ministranti in ministrantke naše dekanije na romanje in 
ogled jaslic v Ljubljano. Odhod avtobusa bo ob 13.00 uri iz avtobusne 
postaje v Slov. Konjicah. Vračamo se okoli 20.30. Bodite točni! 

2. Od petka do nedelje bo imel sv. maše nadškof dr. Marjan Turnšek. 
3. Župnijsko romanje v RIM bo od 24. aprila zvečer do 27. aprila 2017. 

Lepo prosim, da ob prijavi plačate prvi obrok, ki znaša 100 eur, medtem 
ko je skupna cena 275 eur. Ker si mora turistična agencija Pohorje 
zagotoviti prenočišča, lepo prosim, da se vsaj nekateri že ta teden prija-
vite v župnijski pisarni ali g. Samu Pučniku. Podrobnejše informacije 
dobite ob prijavi.  

4. Vsako leto je manj naročnikov za verski tisk. Četudi razumem, da ste 
nekateri zaradi tega, ker je nekdo drug vzel vaš izvod Družine, le to 
naročili po pošti, kar ni nič narobe, mi vendarle dovolite, da poudarim, da 
je nadvse koristno, da imamo naročen verski tisk, in da v nedeljo posve-
timo nekaj časa branju o dogodkih in življenju Cerkve, obenem pa pre-
beremo tudi kakšno duhovno spodbudo k rasti naše vere in k pristnej-
šemu krščanskemu življenju. Zato vas prosim, da do srede naročite 
verski tisk, da lahko sporočim dokončno število izvodov, obenem pa vas 
prosim, da vzamete nov izvod le tisti, ki ste ga tudi naročili. Hvala za 
razumevanje! 

5. Ker mi je nekdo omenil, da bi bilo dobro, če oznanim, koliko denarja se 
je nabralo ob blagoslovu hiš, vam sporočam, da je prišlo vsega skupaj, 
tudi s tistim, kar ste nekateri rekli, da naj bo izključno zame, 6175,. eur. 

Če od tega odštejem plačilo za koledar 356,-, ostane 5.819,- Predračun 
za streho nad gospodarskim poslopjem znaša 22.773,- eur, predračun 
za streho nad zakristijo pri Sv. Joštu pa 15.339,- eur za kar je že zago-
tovljenih 10.000,- ostalo pa mora poskrbeti župnija. Tako nas samo za 
obe strehi čaka plačilo okrog 28.000,- eur, medtem ko imamo za enkrat 
še samo 6.000,- eur (plus hlodovino). Zato vas prosim, da po svojih 
močeh darujete v ta namen. Hvala za razumevanje! 

6. Iskreno se zahvaljujem tudi g. Miranu Ramotu za darovane smreke. 
7. Adventna akcija 2016: »Otroci za otroke«: otroci, ki še niste prinesli k 

jaslicam šparavčkov s prihranjenimi darovi za lačne otroke, jih prinesite 
prihodnjo nedeljo ali pa jih oddate pri verouku. 

8. Vsi, ki se boste v prihodnjem letu poročili, ste vabljeni na tečaj za 
zaročence, ki bo 3. marca 2017 od 18.00 do 21.00 ure in 4. marca od 
19.00 do 21.00 ure v prostorih župnijskega doma v Slov. Konjicah. Tečaj 
je obvezen za vse, ki se boste letos poročili.  

9. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, tako župnijske kot podruž-
nične, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

 

»Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta« (Jn 1,29). Ta stavek 
ponavljamo vedno, ko obhajamo sveto evharistijo, v trenutku ko nas 
duhovnik povabi k oltarju: »'Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. 
Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.' Jezus je resnično veliko-
nočno jagnje, ki se je prostovoljno daroval za nas ter tako uresničil novo 
in večno zavezo.« Njegova kri, ljubezen Njega, ki je Božji Sin in pravi 
človek, eden izmed nas, je tista, ki nas rešuje. Njegova ljubezen, iz 
katere se On svobodno daruje za nas, je tista, ki nas rešuje. 
 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Zg. Grušovje:   petek 20. jan. 2017 

Sp. Grušovje:   petek 27. jan. 2017 

Preloge:           petek 3. febr. 2017 

Vrhole:          petek, 10. febr. 2017 

Sevec:            petek 17. febr. 2017 

Prepuž:         petek, 24. febr. 2017 

Vinarje:         petek, 3. marec 2017 

Prihova:       petek, 10. marec 2017 

Raskovec:    petek, 17. marec 2017 

Dobrova:      petek 24. marec  2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
2. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

15.01.2017 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Martin Juhart  

2. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

15. 01. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri pri Sv. Joštu za + Mihaela in 

Ano Močnik (obl.) ter sorodnike 
Ponedeljek 16. 01. 2017 

Honorat, škof 
Ob 07.00 za + Antona Leskovarja 

Torek 17. 01. 2017 

Anton (Zvonko), opat 
Ob 18.00 za + Antonijo, Matija in Ivana Pema 

Sreda 18. 01. 2017 

Marjeta Ogrska, kneginja 
Ob 18.00 za + Stanka Mlakarja 

Četrtek 19. 01. 2017 

Friderik Irenej Baraga 
Ob 18.00 za + Amalijo in Karla ter Vero (obl.) 

Juhart (1224) 
Petek 20. 01. 2017 

Sebastijan (Boštjan), papež 
Ob 18.00 za + Albina in Marijo Brumec (obl.), 

Leopolda in Marijo Zadek 
Sobota 21. 01. 2017 

Neža (Agnes, Janja), devica 
Ob 07.00 za + Marijo Sajko, Antona in Maksa 

3. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

22. 01. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Franca Skrbinška (1059) 
Ob 10.00 uri za zdravje žpk. Ivana Krajnca 



3. nedelja med letom 

Nedelja žena in  mater 

22.01.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Petra Jug  

2. berilo: Polona Mlakar 

4. nedelja med letom 

Nedelja Svetega pisma 

29.01.2017 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik  

2. berilo: Marjana Mlakar 

 
Svetnik tedna – Friderik Irenej Baraga, misijonar 
 

Morda bomo Slovenci kmalu na današnji dan obhajali god Ireneja Fri-
derika Barage, velikega misijonarja med ameriškimi Indijanci in našega 
svetniškega kandidata. Ta junaški mož je končal svojo življenjsko pot 
19. januarja 1868 v Marquettu, kjer je bil 
prvi škof. Luč sveta je zagledal 29. junija 
1797 v gradu Mala vas pri Trebnjem in 
bil še isti dan krščen v župnijski cerkvi v 
Dobrniču. Zgodaj je izgubil starše in po 
nasvetu varuha je v letih 18161821 na 
dunajski univerzi študiral pravo. Na 
Dunaju je srečal redovnika Klemena 
Hofbauerja (Dvoržaka), svetniškega 
redovnika. V pogovorih z njim je Baraga 
začutil, da ni rojen za graščaka, ampak 
za apostola. Šel je v Ljubljano študirat 
bogoslovje in bil 21. septembra 1823 
posvečen v duhovnika. Tedaj je pri nas 
vladal mrzli janzenizem, ki je Boga pri-
kazoval kot neizprosnega sodnika. Baraga pa je kot kaplan v Šmartinu 
pri Kranju in Metliki ljudem govoril o Bogu, ki je oče in trpi, če vidi, da je 
njegova ljubezen zavrnjena. O tem je tudi pisal. Slovenskim vernikom 
je leta 1830 podaril molitvenik Dušna paša. Ljudje so ga ljubili kot dob-
rega pastirja, mnogi duhovniki pa ga niso marali, zato je leta 1831 
odšel v misijone v Ameriko. Škofa je prosil, naj ga pošlje na sever med 
Indijance, ki so jih brezvestni belci izkoriščali in uničevali. Naučil se je 
njihovega jezika, jim sestavil slovnico in slovar ter napisal molitvenik za 
indijanski plemeni Čipevcev. Živel je skrajno revno. Pred vsakim 
napornim delom je dolge ure molil. 1. novembra 1853 je postal škof v 
Marquettu. Bil je pravi oče Indijancem, prvi škof, ki jim je govoril v nji-
hovem jeziku. Do kraja izčrpan je sklenil svoje bogato življenje 19. 
januarja leta 1868. Njegovo življenjsko vodilo je bilo njegovo škofovsko 
geslo: »Le eno je potrebno.« 

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

 BL. DEVICE MARIJE. 

»Glejte, Jagnje Božje…« 

 2. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

 

15. 01. 2017 – 22. 01. 2017 

Papež Frančišek: Nevarnost širjenja kapitalistične ideologije 
Sveti Janez Pavel II. je leta 1991 opozarjal na nevarnost, da bi se 
splošno razširila »kapitalistična ideologija«. Prinesla bi naj pičlo ali celo 
nikakršno upoštevanje pojavov družbenega izključevanja, izkoriščanja 
in človeške odtujitve, pri tem pa zanemarjala veliko večino, ki še vedno 
živi v materialni in moralni revščini, edino rešitev pa videla samo v 
svobodnem razvoju trga. Na vprašanje, ali je takšen ekonomski sistem 
model, ki ga lahko ponudimo tistim, ki iščejo pot pravega ekonomskega 
in družbenega napredka, je Janez Pavel II. odgovoril negativno. 
Mati Terezija: v vsakem prepoznati dostojanstvo 
Žal pa so se nevarnosti, ki jih je predvideval sveti Janez Pavel II., 
uresničile. A istočasno je prišlo do prizadevanj mnogih posameznikov 
in institucij, da bi se popravile slabe posledice neodgovorne globaliza-
cije. Frančišek je tukaj spomnil na Mater Terezijo iz Kalkute in jo 
označil kot »simbol in ikono naših časov, ki v nekem smislu predstavlja 
in povzema ta prizadevanja«. Sklonila se je k onemoglim osebam, ki 
so umirale na robu ceste, in v vsaki od njih prepoznala dostojanstvo, ki 
jim ga je dal Bog. Sprejela je vsako človeško življenje, tisto še nerojeno 
in tisto zapuščeno in odvrženo. Njihov glas je dala slišati mogočnežem 
tega sveta, da bi spoznali zločine revščine, ki so jo oni sami ustvarili. 
V solidarno in kooperativno globalizacijo vodi sočutje 
Kot je poudaril papež Frančišek, je to prva drža, ki lahko vodi v »soli-
darno in kooperativno globalizacijo«. Predvsem je pomembno, da vsak 
osebno ni ravnodušen do ran revnih, ampak se nauči sočustvovati z 
vsemi, ki trpijo zaradi preganjanj, osamljenosti, prisilne preselitve ali 
ločitve od družin, ki nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe, ki trpijo 
zaradi lakote, mraza ali vročine. To sočutje bo pomagalo, da bodo po-
samezniki, ki delujejo na političnem in ekonomskem področju, lahko 
uporabili svojo inteligenco in sredstva; in to ne samo za kontroliranje in 
nadzorovanje učinkov globalizacije, ampak tudi za pomoč odgovornim 
na različnih političnih področjih (regionalnem in mednarodnem). 

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

