
 

1. Prihodnjo nedeljo bodo ključarji po prvi in drugi sv. maši pobirali sedež-
nino ali »činž«. Dar za sedež znaša 15.00 evrov, tako kot že več let, kar 
pa ne pomeni, da ne smete darovati kaj več. Že v naprej iskren boglonaj 
za vaš dar, še posebej, ker je pred nami velika obnova ostrešja nad 
nekdanjim gospodarskim poslopjem, katere predračun znaša 22.700,- 
eur. Gre za ogromno vsoto in ne vem, kako zbrati toliko sredstev, ker po 
navadi darujete le tisti, ki skoraj zmeraj darujete. Iskrena hvala za razu-
mevanje in za vsak vaš dar.  

2. Prihodnjo nedeljo bo po deseti sveti maši srečanje otrok za Slomškovo 
bralno priznanje. Vabljeni tisti, ki želite pripovedovati prebrane knjige ali 
si knjige izposoditi (Tina Sojar Voglar). 

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

4. 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 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.  

5. V petek po večerni maši, vabim vse člane ŽPS na redno sejo, ki bo v 
pevski sobi okrog 18.40. 

 

Papež Frančišek: Korupcija se začne z majhnim 
Danes se veliko govori o korupciji. In tudi glede tega moramo Gospoda 
prositi za pomoč. V svetu je »mnogo skorumpiranih, mnogo skorumpira-
nih velikih rib«, katerih življenja poznamo iz časopisov. Začeli so morda 
z nečim majhnim: morda tako, da niso pravilno naravnali tehtnice in so 
900 gramov prikazali kot en kilogram. »Korupcija se začne z majhnim, 
kakor tu, z dialogom: 'Toda ne, ni res, da ti bo ta sad škodil! Pojej ga, 
dober je! To je malenkost, nihče ne bo opazil.'« Tako se počasi, posto-
poma pade v greh in v korupcijo. 
Cerkev nas uči, da ne bi bili naivni, »neumni«, da bi imeli odprte oči in bi 
za pomoč prosili Gospoda. Adam in Eva sta se pred Gospodom skrila, a 
potrebna je Jezusova milost, da se vrnemo in prosimo odpuščanja. V 
skušnjavi se torej ne spuščamo v pogovor, ampak molimo: »Pomagaj 
mi, Gospod, slaboten sem. Nočem se skriti pred teboj.« To je pogum, to 
pomeni zmagati. Če pa se spustiš v pogovor, boš premagan sam. »Naj 
nam Gospod da milost ter naj nas spremlja v tem pogumu. In če smo 
prevarani zaradi naše slabotnosti v skušnjavi, naj nam da pogum, da 
vstanemo in gremo naprej. Jezus je prišel zaradi tega, zaradi tega.« 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Zg. Grušovje:  petek, 21. april 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

8. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

26.02.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik  

2. berilo: Petra Jug 

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.) 

Ponedeljek 13. 02. 2017 

Gilbert, škof 
Ob 07.00 za + Janeza Župáneka (obl.) 

Torek 14. 02. 2017 

Valentin (Zdravko), duh. 
Ob 18.00 za + Jožefa Skerbiša (1135) 

Sreda 15. 02. 2017 

Klavdij, redovnik 

Ob 15.00 uri pogrebna za + Marijo Pučnik 
Ob 18.00 za + Štefko Petaci in sorodnike 

Rorič 

Četrtek 16. 02. 2017 

Julijana Koprska, mučenka 
Ob 18.00 za + Terezijo Oblonšek (obl.), Fran-

ca in sina Branka 
Petek 17. 02. 2017 

Silvin, škof 
Ob 18.00 za + Matildo Mlakar in Mileno Puč-

nik (obl.) 
Sobota 18. 02. 2017 

Frančišek Regis Clet, duh. 
Ob 07.00 za +Alojzijo Brdnik (8. dan) 

7. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

Konrad iz Piacenze 

19. 02. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Franca Rateja in Uroša 

Črešnar-ja 
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Svetnik tedna – sveti Konrad iz Piacenze, spokornik 
 
Sveti Konrad, plemič v vojaški službi, je sprva živel 
tako kot vsi bogataši tedanje družbe. Kljub temu pa 
je imel dobro in usmiljeno srce za reveže, pa tudi 
verske dolžnosti sta z ženo pobožno izpolnjevala. V 
mestu spoštovan in ugleden mož je bil med drugim 
strasten lovec; in prav pri lovu se mu je nekoč prime-
ril dogodek, ki je močno spremenil njegovo življenje. 
Divjad, ki so jo gonili psi, se mu je namreč skrila v 
gosto grmovje. Ker ni mogel do nje in da bi jo prepo-
dil, je goščavo zažgal. Močan veter pa je ogenj raz-
pihal, tako da gozdnega požara ni bilo mogoče usta-
viti. Konrad je pobegnil, ogenj pa je uničil ne samo 
gozd, ampak tudi precej pridelkov in povzročil veliko 
škodo. Ogorčeni meščani so pohiteli, da bi ujeli 
požigalca, in res se je ravno v tistem času v bližini gozda zadrževal siromak, ki 
je tam nabiral suhljad. Obtožbam s svojim jecljanjem in zmedenostjo ni bil kos, 
tako da so ga obsodili na smrt. Konradu, ki je bil kljub lahkotnemu življenju 
pošten in plemenit mož, pa vest ni dala miru, zato je priznal, da je povzročil 
požar, in bil pripravljen poravnati škodo. Sklenil je, da bo dal posvetnemu 
načinu življenja slovo in začel živeti kot spokornik. Z ženo sta prodala premo-
ženje, poplačala škodo, ostalo razdelila revežem in samostanom, sama pa 
sporazumno šla narazen. Žena je vstopila v samostan sv. Klare, Konrad pa je 
postal frančiškanski tretjerednik. Odpravil se je na spokorno romanje v Rim, 
da bi si izprosil milost in odpuščanje. Iz Rima ga je pot zanesla na Sicilijo, kjer 
je v mestu Noto negoval bolnike in skrbel za reveže. Tu je na griču, ki so ga 
kasneje poimenovali »Hrib svetega Konrada«, našel votlino, v kateri je kot 
puščavnik živel do smrti. Živel je od miloščine, spal na golih tleh, se postil in 
bičal ter veliko molil. Tako je uspešno premagoval skušnjave, v katerih se mu 
je večkrat prikazovalo njegovo prejšnje življenje. Zelo rad je imel živali, s kate-
rimi se je prijazno pogovarjal. Rodil se je najverjetneje leta 1290 v mestu Pia-
cenza v severni Italiji, umrl pa 19. februarja leta 1351 v svoji votlini pri mestu 
Noto na Siciliji. Izhajal je iz ugledne plemiške rodbine Confalonieri. Njegovi 
ženi je bilo ime Evfrozina, otrok pa v kratkem zakonu nista imela. Je zavetnik 
lovcev in mesta Noto. Upodabljajo ga kot frančiškanskega tretjerednika oz. 
puščavnika, kako plete jerbas; običajno pa je obdan s pticami, ki mu pojo. Imel 
je dar prerokovanja, slovel pa je tudi po čudežih. Nekoč so se hoteli posme-
hovalci, ki jih je motil njegov način življenja, iz njega ponorčevati. Povabili so 
ga na »postno« pojedino, na kateri pa niso stregli nič drugega kot le svinjsko 
meso. Konrad se je pojedine udeležil, zato so mu začeli očitati hinavščino, saj 
je trdil, da ni jedel nič drugega kot le ribe. In res, v svojo sramoto so opazili, da 
je krožnik pred svetnikom poln ribjih kosti in luskin.  Goduje 19. februarja. 

 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

Naj bo »da« da in »ne« ne! 

 6. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 
 

12. 02. 2017 – 19. 02. 2017 

Papež Frančišek: Brez ženske ni harmonije 
Kadar govorimo o ženskah, o njih pogosto govorimo na funkcionalen 
način: ženska je, da bi delala določene stvari. Vendar pa nasprotno, 
kot je pojasnil sveti oče, ženska prinaša »bogastvo, ki ga moški in vse 
stvarstvo in vse živali nimajo«. Ženska v stvarstvo prinese harmonijo, 
samo z žensko je Adam lahko bil eno meso: »Ko ni ženske, ni harmo-
nije.«  
Ko govorimo, pravimo, da smo v družbi z močno moško naravnanostjo. 
Manjka ženska. In ženska ni le, da bi »pomivala posodo«, ampak, da 
bi prinašala harmonijo. »Brez ženske ni harmonije. Nista enaka, nista 
eden višje od drugega: ne. Vendar pa moški ne 
prinaša harmonije, ampak jo ona. Ona je tista, ki 
prinaša tisto harmonijo, ki nas nauči ljubkovati, lju-
biti z nežnostjo in ki iz sveta naredi nekaj lepega.« 
Izkoriščati žensko pomeni uničiti harmonijo. 

Papež je nadalje premišljeval o treh trenutkih. Prvi je človekova 
osamljenost; drugi so sanje, kajti ženske ni mogoče razumeti, »ne da 
bi jo prej sanjal«; in tretji trenutek je njuna skupna usoda, biti eno samo 
meso. Sveti oče je povedal konkreten primer. Nekoč je med neko 
avdienco srečal par, ki je obhajal 60. obletnico poroke. Vprašal ju je, 
kdo med njima je imel več potrpežljivosti. Pogledala sta si v oči – pa-
pež njunih oči ne bo nikoli pozabil – nato sta mu skupaj rekla, da sta 
zaljubljena: »Po šestdesetih letih to pomeni eno samo meso. In to je 
tisto, kar prinaša ženska: sposobnost zaljubiti se. Harmonija sveta.« 

Mnogokrat slišimo reči, da je v neki družbi ali instituciji potrebna 
ženska, da bi naredila to ali ono. »Ne, ne, ne, ne: funkcionalnost ni 
namen ženske.« Res je, da mora ženska delati določene stvari, kakor 
jih delamo vsi. A njen namen je ustvarjati harmonijo in brez nje v svetu 
harmonije ni. 
»Izkoriščati osebe je zločin nad človeštvom. Toda izkoriščati žensko je 
še več: pomeni uničiti harmonijo, ki jo je Bog želel dati svetu.« 
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