
 

1. Iskrena hvala vsem, ki ste prišli v sredo kljub slabemu vremenu, k sveti 
maši in k molitvi za brata žpk. Ivana Krajnca. Priporočam ga tudi v pri-
hodnje v vaše molitve. 

2. Tisti fantje, ki boste v prihodnjem letu šli v poklicno šolo v Ljubljano, so 
vam na Rakovniku na razpolago prostori novega dijaškega doma na 
Rakovniku. V zvonici si lahko vzamete zgibanko s podrobnejšimi podatki 

3. Škofijska gimnazija AMS in Dijaški dom AMS v Mariboru na Vrbanski 
cesti 30 vabita osmošolce in devetošolce na INFORMATIVNA DNEVA v 
petek, 10. februarja 2017, ob 9.00 in 15.00 in v soboto, 11. februarja  
2017, ob 9.00. Vabljeni vsi, ki se odločate o vpisu na srednje šole. V 
Dijaškem domu AMS lahko bivajo tudi dijaki drugih srednjih šol. 
Vabljeni tudi na Dan in noč v Dijaškem domu AMS, ki bo v četrtek, 16. 2. 
2017 od 18:00 do petka 17. 2. 2017 in na dan za radovedne na Škofijski 
gimnaziji AMS v petek, 17. 2. 2017. Prijave in informacije na spletni 
strani gimnazije in dijaškega doma. 

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

5. Otroci so v adventni akciji za lačne otroke darovali 114,00 eur. Hvala! 

Papež Frančišek: Postaviti se z Jezusom sredi njegovega ljudstva! 
»Postaviti se z Jezusom sredi njegovega ljudstva! Ne kakor aktivisti 
vere, ampak kakor moški in ženske, ki jim je nenehno odpuščeno, moški 

in ženske, ki so maziljeni v krstu, da bi to Božje maziljenje in tolažbo 
delili z drugimi.« Postaviti se z Jezusom sredi njegovega ljudstva, da bi 
občutili »izziv, da bi odkrili in posredovali 'mistiko', ki je v tem, da živimo 
skupaj, da se pomešamo med druge, se med seboj srečujemo, se drži-
mo za roke, se opiramo drug na drugega, da smo deležni te nekoliko 
zmedene množice, ki se more spremeniti v pravo izkušnjo bratstva, v 
solidarno karavano, v sveto romanje … Če bi mogli slediti tej poti, bi bilo 
to nekaj zelo dobrega, zelo zdravilnega, zelo osvobajajočega, velik izvir 
upanja« (EG 87). Iti ven iz sebe, da bi se združili z drugimi, ni le nekaj 
blagodejnega, ampak naše življenje in naše upanje spremeni v hvalnico.  
 

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. 
 

Vsi, ki se boste v prihodnjem letu poročili, ste va-
bljeni 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. 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Novo Tepanje: petek 14. april 2017 
 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

7. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

19.02.2017 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

OTROCI 

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 
Ponedeljek 06. 02. 2017 

Pavel Miki, duhovnik 
Ob 18.00 za + Ivanko Zorko in Malčo Božič 

Torek 07. 02. 2017 

Koleta (Nika), redovnica 
Ob 18.00 v priprošnjo in na čast Svetemu 

Duhu (1156) 

Sreda 08. 02. 2017 

Prešernov dan 
Ob 7.00 za + Ivana Sevška  

Četrtek 09. 02. 2017 

Apolonija (Polona), devica 
Ob 18.00 za + za + Ivanko Kolter in starše 

Zajko 
Petek 10. 02. 2017 

Sholastika, devica 
Ob 18.00 za + Amalijo Brumec (1155) 

Sobota 11. 02. 2017 

Lurška Mati božja 

Svetovni dan bolnikov 

Ob 07.00 za + Jožefo Pliberšek (obl.), Antona 
in Marijo 

6. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

12. 02. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Pavla Pučnika (obl.) 
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Svetnik tedna – sveta Apolonija (Polona), devica 
 
Sv. Apolonija je svetnica zgodnje krščanske dobe. Verni ljudje pa so j 
že od nekdaj zelo častili kot priprošnjico zoper zobobol. Njeno mučenje 
- s surovimi udarci so ji izbili zobe - je upodobilo veliko umetnikov v 
lesu, kamnu ali na platnu. Njeno podobo srečujemo v sto in sto cer-
kvah po vseh krščanskih deželah, tudi slovenskih. Največkrat jo upo-
dabljajo s palmo kot znamenjem mučeništva v eni roki in z zobom v 
kleščah v drugi. Krščanski pisatelj Tertulijan piše, da očitajo pogani 
kristjanom, da so oni krivi vseh javnih nesreč in ljudskih nadlog. Če je 
povodenj, če je suša ali potres, lakota 
ali kuga, brž vpijejo: Kristjane levom! 
Tako se je večkrat zgodilo, da je 
nahujskana drhal divje preganjala kris-
tjane, ko jim je državna oblast dala 
mir. Bilo naj bi leta 249. Takrat je vla-
dal rimski cesar Filip Arabec, kristja-
nom naklonjen, morda celo sam kris-
tjan. Takrat je v Aleksandriji neki zlo-
ben vedež, poganski pesnik, ščuval 
drhal zoper kristjane. Najprej so zgra-
bili priletnega moža, Metrasa po ime-
nu, in ga silili, naj govori brezbožne 
besede. Ko ni poslušal, so ga pretepli 
in ga z ostrimi trsti zbadali v obraz in 
oči, ga vlekli v predmestje in kamnali. 
Nato so neko verno ženo, Kvinto po 
imenu, gnali v tempelj in silili, naj moli 
malika. Ko se je obrnila proč in se 
zgrozila, so jo zvezali za noge in vlekli 
skozi vse mesto po hrapavem kamnitem tlaku, pretepali z biči in gnali 
na isti kraj. Nato so vsi navalili na hiše kristjanov. Kogar je kdo poznal, 
so ga napadli, odgnali, oropali in okradli. Takrat so zgrabili tudi starejšo 
devico Apolonijo, ki je bila najbrž diakonisa, in ji z udarci po čeljustih 
izbili zobe. Pred mestom so naložili grmado in ji grozili, da jo bodo živo 
zažgali, če ne bo z njimi bogokletno govorila. Ona je prosila, naj jo za 
trenutek izpuste. Pogumna mučenka je tedaj po božjem navdihu prehi-
tela silo in se sama vrgla v ogenj.  Goduje 9. februarja. 
 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

»Vi ste luč sveta…« 

 5. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

 

05. 02. 2017 – 12. 02. 2017 

Papež Frančišek: Krščansko življenje se ne začenja danes, danes 
se nadaljuje 

Spominjati se pomeni »spomniti se vsega«, dobrih in manj 
dobrih stvari, pomeni položiti svojo zgodbo pred Boga brez prikrivanja 
in skrivanja. »Bratje, spominjajte se tistih prvih dni: dni navdušenja, 
hoje dalje v veri, ko se je vero začelo živeti, prestanih preizkušenj … 
Krščanskega življenja, in tudi vsakodnevnega duhovnega življenja, ni 
mogoče razumeti brez spomina. Ne le, da se ne razume: brez spomina 
se ne more krščansko živeti.« Spomin na Božjo rešitev v mojem živ-
ljenju, spomin na moje težave in kako me je Gospod rešil iz le-teh. 
»Spomin je milost, milost, za katero moramo prositi: 'Gospod, da ne bi 
pozabil tvojega koraka v mojem življenju, da ne bi pozabil mirnih tre-
nutkov, in tudi grdih; radosti in križev.' Kristjan je človek spomina.« 

»Upanje: gledati v prihodnost. Kakor se ne more živeti 
krščanskega življenja brez spomina na storjene korake, se ne more 
živeti krščanskega življenja brez gledanja v prihodnost z upanjem … 
na srečanje z Gospodom.« Življenje je kakor piš. Mine. Dokler je nekdo 
mlad, misli, da ima pred seboj veliko časa, a nato nas življenje nauči 
tistih besed, ki jih vsi izrekamo: »Kako mineva čas! Spoznal sem ga kot 
otroka, zdaj pa se bo poročil! Kako mineva čas!« 

Bojazljivost je greh, ki kristjana popolnoma ohromi 
Bojazljivci so tisti, ki gredo vedno nazaj, ki preveč varujejo sami sebe, 
ki jih je strah vsega, ki iz previdnosti raje ničesar ne tvegajo, ki izpolnju-
jejo vse zapovedi …: »Da, to je res, toda to te tudi povsem ohromi, 
zaradi tega pozabiš na mnoge prejete milosti, odvzame ti spomin, 
odvzame ti upanje, saj ti ne pusti hoditi.« 

 »Gospod naj nam da rasti v spominjanju, naj nam da rasti v 
upanju, naj nam vsak dan da pogum in potrpežljivost in naj nas os-
vobodi tistega, kar je bojazljivost, strah pred vsem … Duše, ki se 
skrčijo, da bi se ohranile. Jezus pravi: 'Kdor hoče svoje življenje ohra-
niti, ga izgubi.'« 

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

