
1. Ker me v petek ne bo doma, bom obiskal bolnike šele naslednji petek. 
2. V prihodnjem tednu grem skupaj z drugimi profesorji na teološki kongres 

v Strasbourg, zato v sredo in soboto ne bo tukaj maše, v četrtek in petek 
pa me bosta nadomeščala nadškof Turnšek ali dekan Leskovar. Hvala 
za razumevanje. 

3. Prihodnjo soboto gre Zbor Marije Zavetnice in nekateri drugi liturgični 
sodelavci na romanje na Črešnice, Novo Cerkev in na Svetino, kjer bo 
srečanje pihalnih godb in kjer bo daroval sveto mašo celjski škof msgr. 
Stanislav Lipovšek. Ob tem si bomo ogledali še nekaj drugih znamenito-
sti. Odhod s Prihove bo ob 8.00 uri in vrnitev okrog 19.00 ure. 

4. Prihodnjo nedeljo bomo imeli tradicionalno srečanje ostarelih in bolnih. 
Res je, da je že vsak na nek način bolan. Nekateri se še nimajo za stare 
in hočejo biti neskončno mladi. To je beg pred stvarnostjo in nespreje-
manje takšnega kot sem. To pa ni krščansko. Vsaka doba je nekaj lepe-
ga, za kar se moramo Bogu zahvaljevati. Mnogi bi radi bili stari, pa jim to 
ni bilo dano. Zato lepo prosim, da pripeljete svoje starejše brate in sestre 
in da tudi sami pridete k temu srečanju, najprej v cerkev, potem pa tudi v 
dvorano. Pol ure pred mašo bom spovedoval, med mašo pa boste lahko 
prejeli zakrament bolniškega maziljenja in kot vrhunec, sveto obhajilo. 
Naj bo to dan odprtega srca za naše starejše brate in sestre! 

5. In kot veste, bo potem naslednjo nedeljo, to je 10.9. srečanje zakoncev 
jubilantov. Z nami bo vnovič nadškof msgr. Turnšek. Lepo prosim, da se 

čim prej zglasite v župnijski pisarni vsi, ki imate obletnico 5, 10, 15, 20, 
25 itd., da lahko škofu sporočim, koliko približno vas bo obnovilo zakon-
ske obljube in se zahvalilo Bogu za tako dobrega sozakonca. 

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

7. Kot ste lahko opazili, smo v preteklem tednu odstranili lipo, ki jo je 
neurje pred praznikom velikih maš, na pol 
podrlo. Na eni strani so bile korenine potr-
gane in lipa se je precej nagnila proti farov-
žu. V primeru vnovičnega neurja bi bila 
smrtno nevarna, zato smo jo morali odstra-
niti. Ker je bila votla, je v njej domovalo 
veliko panjev sršenov, zaradi katerih je bila 
odstranitev še zahtevnejša. Tudi odstrani-

tev razžaganega drevesa je bila nemogoča, saj je bilo preveč panjev 
sršenov, da bi to delo lahko opravili brez strojev. Zato se posebej 
zahvaljujem Bojanu Kropfu, da je s strojem odpeljal veje in deblo na 
deponijo, kjer čaka na drobitev za sekance. Iskrena hvala tudi Prostovo-
ljnemu gasilskemu društvu Slovenska Bistrica in g. Ole-ju za posek 
dotrajane lipe, Tonetu Leskovarju in Martinu Juhartu ter  Daniju in Alojzu 
za prevoz betonskih opek, predvsem pa Metodu Pučniku za opeke. 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Vinarje:      petek 1. september 2017 

Prihova:    petek, 7. september 2017 

Raskovec: petek 15. september 2017 

Dobrova:  petek, 22. september 2017 

Dobriška vas:    petek, 29.sept..2017 

Pobrež:           petek, 6. oktober 2017 

Novo Tepanje:petek,13.oktober 2017 

Zg. Grušovje: petek 20. oktober 2017 

Sp. Grušovje: petek 27. oktober 2017 

Preloge:       petek 3. novembra 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 

21. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

27.08.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Marjana Pučnik 

22. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

03.09.2017 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Polona Mlakar 

23. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

10.09.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Žan Pem 

2. berilo: Samo Pučnik 

21. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Monika, mati sv. Avguština 

27. 08. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za +  Ludvika Mavharja 

in starše 

Ponedeljek 28. 08. 2017 

Avguštin, škof 
Ob 19.00 za + Stanislava Bučarja (1363) 

Torek 29. 08. 2017 

Mučeništvo Janeza Krstnika 
Ob 7.00 za + Anastazijo Kumer (obl.) 

Sreda 30. 08. 2017 

Feliks (Srečko), mučenec 
------------------------------------------------- 

Četrtek 31. 08. 2017 

Nikodem, Jezusov učenec 
Ob 19.00 za + Alojza Ugerška (obl.)  

Petek 01. 09. 2017 

Egidij (Tilen), opat 
Ob 19.00 za +Hermino in Alojza Melav-

ca (obl.) 
Sobota 02. 09. 2017 

Marjeta, devica 
------------------------------------------------- 

22. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

03. 09. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Maksa in Nežo Pirš 

(obl.) 



Še tretji novoodkriti testament Trezike Zorko (iz leta 2010) 

Zahvalim se dobremu Bogu za vse blagoslove, ki sem jih 

od Njega sprejela. Zahvala velja tudi vsem mojim do-

mačim: pokojnemu Atu in Mami za lepo vzgojo; že po-

kojnemu bratu Janezu, vsem sestram: Micki, Geli, poko-

jni Ivanki, Marti in Malči za vso skrb, posebno v času 

bolezni. Iskreno zahvalo izrekam vsem gospodom: pokojnemu g. 

Koledniku, Komparetu in g. Brglezu, da so me sprejeli takšno kot 

sem. Zahvalim se tudi dobrim faranom, še posebej Milici Lubej za 

vso oskrbo po težki operaciji. Še enkrat vsem najlepša hvala, pa z 

Bogom. Prihova, 2. 12. 2010.              Trezika Zorko 
 

 

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA (DMŽ) so šola molitve, šola 

življenja in šola apostolata ter tudi orodje nove evangelizacije. 

Ustanovitelj tega služenja v Cerkvi je bil br. Ignacio Larrañga, v Španiji, 

kapucin, ki deluje v Čilu. V Sloveniji so z DMŽ začeli bratje kapucini 

leta 1994. DMŽ obsegajo 15 srečanj, po eno srečanje na teden.  

Vsako srečanje vključuje branje in premišljevanje odlomka Svetega 

pisma; katehezo, ki med drugim oznani Očetovo brezpogojno ljubezen, 

zrelo vero, izročitev, bratsko dobroto, skrb za uboge, apostolsko vne-

mo… Spoznavamo različne molitvene načine, kot so: molitveno branje, 

molitev poslušanja, občestvena molitev, kontemplativna molitev, … Na 

ta način se učimo vstopati v zaupen in pristen osebni odnos z Bogom. 

Vse to udeležence DMŽ vztrajno vabi naj poglobijo oziroma preobliku-

jejo svoje življenje po evangeljskih vrednotah.  

DMŽ so namenjene vsem vernikom: župnijskim sodelavcem, članom 

cerkvenih skupin, mladim nad 18 let, odraslim, upokojencem, samskim, 

zakoncem, ovdovelim in ostalim. 

Prisrčno povabljeni na UVODNO SREČANJE DELAVNICE MOLITVE 

IN ŽIVLJENJA, ki bo v torek, 5. septembra 2017, v veroučni učilni-

ci po večerni maši, ki bo ob 19.00 uri v župnijski cerkvi na Prihovi. 

Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi delavnice molitve in življen-

ja; spoznali bomo njeno naravo, delovanje, vsebino, učinkovitost. Pridi-

te in poglejte! Če želite več informacij si preberite zgibanko.  

LEPO VABLJENI!        s. Hermina Nemšak FBS 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

 BL. DEVICE MARIJE. 

Ti si Kristus, Sin živega Boga!  

 21. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Ti si Peter, Skala … 

27. 08. 2017 – 03. 09. 2017 

Papež Frančišek: »Biti moški in ženske Cerkve pomeni biti moški in 
ženske občestva.« Gre za stavek, ki ga je sveti oče izrekel letos med 
sveto mašo na binkošti. 
V homiliji je posvaril pred dvema ponavljajočima se skušnjavama: 
»Prva je ta, ko iščemo različnost brez enosti. To se zgodi, ko se hoče 
razlikovati od drugih, ko se oblikujejo koalicije in stranke, ko se togo 
vztraja na stališču izključevanja, ko se zapre v lastne posebnosti, ko se 
ima kdo za boljšega ali ko imajo nekateri vedno prav. Tedaj se izbere 
del, ne celote; pripadati k temu ali onemu, ne pa Cerkvi; postane  se 
'navijač' enega dela, ne pa brat in sestra v istem Duhu, torej 'desni' ali 
'levi' kristjani, ne pa Jezusovi kristjani; togi 
varuhi preteklosti ali avantgardisti priho-
dnosti, ne pa ponižni in hvaležni otroci Cerk-
ve. Tako pride do različnosti brez enosti. 
Nasprotna skušnjava pa je, če iščemo enost 
brez različnosti. Na ta način enost postane 
uniformiranost, obveznost delati vse skupaj in 
isto, vsi misliti na isti način. Tako se enost 
skrči na enakost in ni več svobode. Toda 
sveti Pavel pravi: 'Kjer je Gospodov Duh, tam 
je svoboda' (2 Kor 3,17).« 
Papež je takrat povabil, naj molimo k Svete-
mu Duhu in ga prosimo milost za sprejem 
njegove enosti, torej pogleda, ki objame in 
ljubi onkraj osebnih prednosti, njegovo Cerkev, našo Cerkev. »Zavzeti 
se torej za enost vseh tako, da odpravimo govorice, s katerimi se seje 
ljuljko in zavist, ki zastrupljata, kajti biti moški in ženske Cerkve pomeni 
biti moški in ženske občestva. Prosimo pa tudi za srce, ki čuti Cerkev 
kot svojo mater in svoj dom, gostoljuben in odprt dom, kjer si lahko 
podelimo raznovrstno veselje Svetega Duha.« 

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

