
 

1. Iskrena hvala nadškofu dr. Marjanu Turnšku, da je zaradi moje odsotno-
sti in okrevanja po operaciji, prevzel svete maše.  

2. Prihodnjo nedeljo, 29. januarja (po deseti maši) prosim vse starše 
letošnjih prvoobhajancev na sestanek s katehistinjo s. Hermino Nemšak, 
da naredimo program priprave na prvo sveto obhajilo. Lepo prosim, da 
se sestanka zagotovo udeležite. 

3. Župnijsko romanje v RIM bo od 24. aprila zvečer do 27. aprila 2017. 
Lepo prosim, da se na romanje čim prej prijavite. Cena romanja znaša 
275 eur.  

4. 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.  

5. Mladince in mladinke prosim, da do prihodnje nedelje pospravite jaslice. 
6. Ker je ostalo kar nekaj koledarjev naše župnije, na katerih imate napisa-

ne vse pomembnejše dogodke v prihodnjem letu, si jih lahko v zvonici 
vzamete in jih podarite sorodnikom ali komu drugemu. 

7. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

 

Papež Frančišek: Vera pomeni zaupati v Boga 
Sveti spisi nas svarijo pred »lažnimi upanji«, ki nam jih ponuja svet. 
Razkrivajo nam njihovo nekoristnost in nam jih kažejo kot nespametne, 
s tem ko pokažejo na lažnost malikov – človek je neprestano v skušnja-

vi, da bi vanje polagal svoje zaupanje in jih naredil za predmet svojega 
upanja. Pri tem vztrajajo predvsem preroki in modri, ko se dotikajo 
najobčutljivejše točke vernikove poti vere. »Kajti vera pomeni zaupati v 
Boga,« je dejal papež. Kdor veruje, zaupa v Boga. »A pride tudi tre-
nutek, ko se človek sooči z življenjskimi težavami ter doživi krhkost 
zaupanja in čuti potrebo po drugačnih gotovostih, po otipljivi in konkretni 
varnosti.« V takšnih trenutkih smo v skušnjavi, da bi iskali tudi kratko-
trajne tolažbe, za katere se zdi, da zapolnijo praznino in ublažijo napor 
verovanja. Mislimo, da jih lahko najdemo v varnosti, ki jo lahko dá denar, 
v povezovanju z ljudmi na položajih, v posvetnosti, v lažnih ideologijah. 
Včasih jih iščemo v bogu, ki bi se lahko uklonil našim zahtevam in 
čudežno posegel v našo stvarnost ter jo spremenil tako, kakor bi mi 
hoteli – iščemo jih torej ravno v maliku, ki kot tak ne more ničesar nare-
diti, je nemočen in lažniv. 
Papež je povedal, da je v Buenos Airesu pogosto naletel na vedeževal-
ce, ki so ljudem brali z dlani ali jim vedeževali iz kart, ti pa so jim za 
to drago plačali. »Plačaš jim, da te hvalijo in ti dajo lažno upanje,« 
kar je po papeževih besedah »neumnost«. To je malik, pri katerem se 
kupujejo lažna upanja. Mi pa se zanašamo na »zastonjsko upanje, ki 
nam ga je dal Jezus Kristus, zastonj je dal življenje za nas«. 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Dobriška vas: petek 31. marec 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

5. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

05.02.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik  

2. berilo: Žan Pem 

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 

Ponedeljek 23. 01. 2017 

Zaroka Marije in Jožefa 
------------------------------- 

Torek 24. 01. 2017 

Frančišek Saleški, škof 
------------------------------- 

Sreda 25. 01. 2017 

Spreobrnitev ap. Pavla 
Ob 18.00 za + Štefko Petaci in sorodnike 

Rorič 

Četrtek 26. 01. 2017 

Timotej in Tit, škofa 
------------------------------- 

Petek 27. 01. 2017 

Angela Merici, devica 
Ob 7.00 za + Leopoldino, Valentina in Ireno 

Zupanič 
Sobota 28. 01. 2017 

Tomaž Akvinski, duhovnik 
Ob 07.00 za + Karla Muca (obl.), Jožefo in 

sorodnike 

4. nedelja med letom 

Nedelja Svetega pisma 

29. 01. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Frančiško (obl.) in Jane-

za Pučnika (Štrank) 



 
Svetnik tedna – Angela Merici, ustanoviteljica Uršulink 
 
Uršulinke so redovnice, katerih temeljno poslanstvo je evangeljsko življenje 
sredi sveta in skrb za vzgojo ženske mladine. Apostolat uršulink je vključen v 
vzgojno poslanstvo Cerkve. Že od vsega začetka delujejo na katehetskem 
področju. Uršulinke so vodile tudi številne šole za dekleta. Ustanoviteljica tega 
reda ni sveta Uršula, temveč sv. Angela Merici, ki se je rodila 21. marca 1474 
kmečkim staršem v Desenzanu na obali Gardskega jezera v severni Italiji. 
Angela je že v mladosti vneto iskala Boga. Kot dekle je imela nekoč prikazen 
sprevoda mladih devic. Med njimi je zagledala tudi svojo pred nedavnim umrlo 
sestro, ki ji je sporočila, da jo Bog kliče, naj ustanovi družbo devic, ki bo hitro 
rasla. Ob tem videnju se je Angela zavedla božjega posega v svoje življenje. 
Temu klicu je ostala zvesta do smrti. V želji, da bi lažje prišla do pogostnega 
obhajila, je Angela stopila v frančiškanski tretji red. Njen poklic je tukaj našel 
pravo usmeritev. V mestu Brescia, kjer je Angela živela od leta 1516, se je 
več požrtvovalnih ljudi združilo v gibanje »božja ljubezen«, ki je veliko pripo-
moglo, da je mesto postalo središče živahnega 
verskega življenja. Angela je kmalu postala njihova 
voditeljica. Družba se je redno sestajala pri maši in 
skupnih molitvah. Tu je nabirala moč za dela usmil-
jenja: stregli so bolnikom, pomagali v sirotišnici, 
obiskovali jetnike, skrbeli za zapuščena dekleta. Po 
letu 1530 je Angela zbrala svojo skupino dvanajstih 
sodelavk, ob katerih se je izbistrila njena zamisel 
skupnosti, ki živi apostolsko življenje med svetom. 
Družbi je dala ime po mučenki sv. Uršuli, ki so jo 
tedaj zelo častili, in po njej se članice tega reda 
imenujejo uršulinke. Uršulinke so se lotile raznovrs-
tnega dela: ustanavljale so sirotišča, vzgojne domove, posebej pa so se 
posvetile skrbi za ogrožena dekleta. Začele so se združevati v redovne skup-
nosti, da bi lažje delovale. Za ustanovni dan družbe uršulink velja 25. novem-
ber 1535, prvo pravilo je bilo potrjeno leto kasneje. Končna pravila je potrdil 
leta 1544 papež Pavel IV., ki je uršulinke razdelil na tri veje: prve žive med 
svetom, druge v kolegijih in tretje v samostanih. Angela je poznala nenado-
mestljivo vrednost vzgoje, ki jo otrok prejme od svojih staršev, zato je pred-
stojnicam svojih hiš naročala, da morajo imeti za hčere materinsko srce. S 
svojo ustanovo je želela doseči čim večje število deklet, ki so prihajale k njim 
na pouk. Uršulinke so delale v vseh bolnišnicah in v šolah krščanskega nau-
ka, predvsem pa so se posvečale vzgoji deklet. Angela Merici je umrla 27. 
januarja 1540. Ljudstvo je takoj častilo kot svetnico. Uradno je bila razglašena 
za blaženo leta 1768, za svetnico pa leta 1807. Do leta 1956 se je njen god 
obhajal 31. maja, po letu 1956 1. junija, po novem koledarju pa 27. Januarja 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

 BL. DEVICE MARIJE. 

»Hodita za menoj…« 

 3. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

 

22. 01. 2017 – 29. 01. 2017 

Papež Frančišek staršem in botrom ob krstu  

»Dragi starši. Prosili ste za vaše otroke vero. Vero, ki bo dana v 
krstu. Vero oziroma življenje iz vere, saj je potrebno vero živeti. Ho-
diti po poti vere in pričevati za vero. Vera ni izpovedovanje vero-
izpovedi zgolj v nedeljo, ko gremo k maši, ni samo to. Vera je vero-
vati to, kar je resnica: Bog Oče, ki je poslal svojega Sina in Svetega 
Duha, ki nas poživlja. Vera je, zaupati se Bogu. To jih morate vi učiti 
s svojim zgledom, s svojim življenjem.«  

Tako je papež začel homilijo v Sikstinski kapeli med sveto mašo, 
med katero je po kratki pridigi krstil 28 otrok, 15 dečkov in 13 de-
klic. Eden od teh otrok je od staršev, od katerih oče dela na 
špansko govoreči latinsko ameriški sekciji Radia Vatikan. 

»Vera je luč. Med obredom krsta vam bo dana prižgana sveča, kot 
v prvih dneh Cerkve. Zato se je krst v tistih časih imenoval razsvet-
ljenje, saj vera razsvetljuje srce, da se vidijo stvari v drugi luči. Pro-
sili ste vero. Cerkev da vero vašim otrokom s 
krstom. Vi pa imate nalogo, da bo rastla; ohran-
jate jo, da postane pričevanje za vse druge. To je 
smisel tega obreda. Samo to sem hotel reči. 
Varovati vero, da raste in je pričevanje za druge. 

Začel se je koncert... Otroci so na kraju, ki 
ga ne poznajo. Morda so vstali prej kot običajno. Ko začne eden in 
da „intonacijo,“ jo povzamejo tudi drugi. Nekateri preprosto jokajo, 
ker joče drugi. Jezus je enako počel. Všeč mi je pomisliti na to, da 
je bila prva Jezusova pridiga v hlevu jok. To je prvo. In zatem, ker je 
obred malo dolg, lahko kdo joka, ker je lačen. Če je tako, ve mame 
podojite jih. Brez strahu, z vso običajnostjo, kakor je Marija dojila 
Jezusa.  In ne pozabite. Prosili ste vero. Vaša naloga pa je, ohraniti 
jo, da raste in postane pričevanje za vse, za vse nas. Za vse nas, 
tudi za nas duhovnike, škofe, vse. Hvala.« 

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

