
 

1. Danes, po deseti maši, prosim vse starše letošnjih prvoobhajancev na 
sestanek s katehistinjo s. Hermino Nemšak, da naredimo program prip-
rave na prvo sveto obhajilo. 

2. V sredo imamo duhovniki svojo redno mesečno srečanje ali rekolekcijo, 
zato bo sveta maša tudi ob 09.30 uri in sicer za zdravje mojega brata 
Ivana, župnika v Črenšovcih, ki se sooča z zelo hudo obliko raka in vam 
ga priporočam v molitev. 

3. V četrtek bo praznik Jezusovega darovanja v templju ali svečnica, zato 
bosta maši zjutraj in zvečer. Blagoslov sveč in procesija s svečami se 
nanaša na Simeonovo hvalnico, kjer Simeon razglasi Jezusa za »luč v 
razsvetljenje poganov.« 

4. V petek pa bo god sv. Blaža. Po maši bo blagoslov, pri katerem bomo 
prosili sv. Blaža, naj nas po njegovi priprošnji Bog varuje vseh bolezni v 
grlu in vsakega drugega zla. Naše življenje in zdravje je zelo krhko, zato 
smo toliko bolj potrebni Božjega blagoslova, v moči katerega bomo 
ohranili trdno zdravje in veselje do življenja. 

5. 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. Ob prijavi prosimo za prvi obrok, ki znaša 100,- eur. 

6. 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.  

7. Iskrena hvala mladincem in mladinkam, da ste pospravili jaslice ter 
Damijanu Tomažiču za odstranitev smrek; Daniju in Alojzu Lubeju za 
skrb pri zalaganju sekancev in vzdrževanju centralne peči. Iskrena hvala 
pa tudi za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsa-
kršno vašo pomoč in dobroto. 

»Ljubezen nikoli ne mine« (1 Kor 13,8) 
Geslo današnje nedelje Svetega pisma se glasi: »Ljubezen nikoli ne 

mine!« (1 Kor 13,8). Pavlova trditev je resnična in zanesljiva, kajti v 
večnosti vera res ne bo več potrebna in upanje ne bo več igralo nobene 
vloge, ljubezen pa ostane na veke. To pa seveda ne pomeni, da ljube-
zen ne pozna vzponov in padcev, naraščanja in pojemanja, otoplitev in 
ohladitev. Apostol Janez namreč piše angelu Cerkve v Efezu: »Vendar 
imam zoper tebe to, da si opustil svojo prvotno ljubezen« (Raz 2,4). 

Vedno nove osvežitve je torej potrebna tudi naša ljubezen do Sv. 
pisma. Angelu vsake izmed sedmerih Cerkva pa apostol Janez piše: 
»Kdor ima ušesa, naj posluša, kaj govori Duh Cerkvam!«  

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Pobrež:           sobota 8. april 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

6. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

12.02.2017 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar  

2. berilo: Polona Mlakar 

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) 
Ponedeljek 30. 01. 2017 

Martina, mučenka 

Ob 18.00 za + Marijo Brumec (obl.), Jurija in 

Heleno Tomažič 

Torek 31. 01. 2017 

Janez Bosko, duhovnik 
------------------------------- 

Sreda 01. 02. 2017 

Brigita Irska, opatinja 
Ob 9.30 za zdravje žpk Ivana Krajnca 
Ob 18.00 za + Ivana Kóvača iz Zg. Grušovja 

Četrtek 02. 02. 2017 

Jezusovo darovan 

je v templju ali  

SVEČNICA 

Ob 7.00 za + Andreja Lubeja (obl.), Moniko in 
sorodnike 

Obisk bolnikov!!! 
Ob 17.30 Ministrantski sestanek 
Ob 18.00 za + Alojzijo Lubej (1243) 

Petek 03. 02. 2017 

Blaž, škof 
Ob 18.00 za + Amalijo Juhart (1225) 

Sobota 04. 02. 2017 

Gilbert, red. ustanovitelj 
Ob 07.00 v zahvalo za dar življenja 

5. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

05. 02. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Franca Mlakarja (obl.) in 

+ Zimekove 



 
Svetnik tedna – sveti Blaž, škof 
 
Češčenje sv. Blaža je med vernim ljudstvom zelo razširjeno. Zlasti ga čas-
te Hrvati, posebno Dalmatinci. Pravijo mu sveti Vlaho. Dubrovnik si ga je 
izbral že morda v desetem stoletju za svojega zavetnika. V vsej Cerkvi 
velja sv. Blaž za priprošnjika zoper bolezni vratu in grla. Legenda, ki se 
opira na zgodovinsko jedro, namreč pripoveduje, da je bil Blaž najprej 
zdravnik, potem pa škof v Sebasti v Armeniji. Ko je začel cesar Licinij pre-

ganjati kristjane, so prijeli tudi Blaža. Peljali so ga pred 
sodnika. Naproti mu je prihitela vdova z edinim sinom in 
jokaje prosila svetnika, naj reši otroka gotove smrti. 
Požrl je ribjo kost, ki je niso mogli spraviti iz grla. Trpel 
je silne bolečine. Sv. Blaž je nekoliko pomolil, dečka 
blagoslovil in ga ozdravljenega vrnil srečni materi. Sam 
pa je šel naprej v strašno smrt. Rablji so ga neusmiljeno 
tepli, potem pa trgali z železnimi grebeni. Naposled ga 
je dal sodnik obglaviti. To se je zgodilo najbrž leta 316. 
Sv. Blaž goduje 3. februarja. V zvezi z omenjenim čude-
žem, ki ga je storil svetnik na poti v smrt, deli Cerkev 
vsako leto na god sv. Blaža - Blažev bla goslov. Mašnik 

najprej blagoslovi sveče za ta blagoslov s posebno molitvijo. Nato vzame 
dve sveči, zvezani v obliki križa, in ju približa grlu vsakega, kdor želi prejeti 
Blažev blagoslov. Blagoslov podeli z besedami: »Na prošnjo sv. Blaža, 
škofa in mučenca, naj te Bog varuje bolezni v grlu in vsakega drugega zla. 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« Na te besede odgovorimo z 
Amen. Sveti Blaž je zavetnik zoper razne bolezni, zlasti vratu in grla, prip-
rošnjik za dobro spoved in eden štirinajstih priprošnjikov v stiski. O življen-
ju tega, še danes izjemno priljubljenega svetnika, pripovedujejo predvsem 
legende, ki pa skrivajo v sebi, če drugega ne, vsaj zgodovinsko jedro. Spr-
va naj bi bil zdravnik, kasneje pa je, še mlad, postal škof v Armeniji v mes-
tu Sebaste, v bližini katerega je bil po vsej verjetnosti tudi rojen. Pred 
hudim preganjanjem cesarja Licinija se je najprej zatekel v argejsko gorov-
je in tam živel v skalnati votlini. Tu so mu delale družbo divje živali, ki pa 
jih je škof s svojo milino in skrbjo ukrotil. Kasneje, ko so mu bili preganjalci 
že na sledi in mu je Kristus v molitvi razodel, da je čas za mučeništvo, pa 
se je Blaž sam pustil prijeti in odvesti v ječo. Tu je pogumno, tudi z očitnimi 
čudeži, do zadnjega branil svojo vero. Tako ga je npr. cesarjev namestnik 
Agrikolaj ukazal vreči v jezero, Blaž pa je vodo blagoslovil in se po njej 
sprehajal kakor po suhi zemlji. Po hudem mučeništvu, ko so krvniki njego-
vo telo razmesarili z železnimi glavniki, je bil na koncu obglavljen, pobožna 
žena Olivija pa ga je z vsem častmi pokopala.   
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

 BL. DEVICE MARIJE. 

»Blagor usmiljenim…« 

 4. nedelja med letom 

Nedelja Svetega pisma 

29. 01. 2017 – 05. 02. 2017 

Papež Frančišek: Med ženskimi liki Stare zaveze izstopa pomembna 
junakinja Judita. Bila je pogumna ženska, ki govori jezik vere in upan-
ja;  vdova, ženska izredne lepote in modrosti, ki nagovori ljudstvo z jezi-
kom vere: »Gospoda, vladarja vsega, postavljate na preizkušnjo … Nikar, o 
bratje, nikar ne dražite jeze Gospoda, našega Boga. Zakaj tudi če je sklenil, 
da nam ne bo pomagal v teh petih dneh, ima oblast, da nas brani, kolikor 
dni ga je volja, ali pa da nas pokonča pred očmi naših sovražnikov … Zato 
pa pričakujmo rešitev od njega in ga kličimo, naj nam pride pomagat. In če 
ga je volja, bo slišal naš glas« (Jdt 8,13.14-15.17).  

»Trkajmo na vrata Božjega srca, On je Oče, On nas lahko reši. Ta 
ženska, vdova, tvega, da se bo pred drugimi osmešila. A je pogumna, gre 
naprej.« Pri tem je izrazil svoje osebno mnenje in v dvorani požel aplavz: 
»To je moje mnenje: ženske so bolj pogumne od moških.« 

Z močjo preroka, Judita poziva može svojega ljudstva, da bi jih 
privedla nazaj k zaupanju v Boga. S pogledom preroka vidi onkraj tesnega 
obzorja, ki ga predlagajo starešine in ki zaradi strahu postaja še bolj ome-
jeno. Judita pa pravi, da bo Bog zagotovo deloval, medtem ko predlog 
petdnevnega čakanja označi kot preizkušanje Boga in izmikanje njegovi 
volji. »Gospod je Bog rešitve, najsi bo kakršne koli oblike,« Obstaja rešitev 
kot osvoboditev izpod sovražnikov, ki daje življenje, a v njegovih nedoum-
ljivih načrtih je rešitev lahko tudi izročitev smrti. Judita je to vedela, bila 
je ženska vere. 

»Bogu nikoli ne postavljajmo pogojev in pustimo, da upanje prema-
ga naše strahove. Zaupati v Boga pomeni, da vstopimo v njegove načrte, ne 
da bi kar koli zahtevali..« Gospoda prosimo za življenje, zdravje, naklonje-
nost, srečo, kar je tudi prav; a počnimo to v zavedanju, da Bog zna narediti 
življenje tudi iz smrti, da lahko doživimo mir tudi v bolezni, da smo lahko 
vedri tudi sredi osamljenosti in srečni sredi joka. »Nismo mi tisti, ki bi 
lahko poučevali Boga, da mora narediti to, kar mi potrebujemo. On to ve 
bolje od nas. Moramo zaupati, kajti njegove poti in njegove misli so 
drugačni od naših.«  

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

