
 

 

1. Danes, po 10. maši, bo sestanek za vse starše in veroučence. Dobimo 
se v spodnji dvorani. Dobili boste katekizme in delovne zvezke, lahko 
boste naročili Mavrico. Katekizme lahko imate tudi od lanskih, pomem-
bno je, da ga ima vsak otrok. Lepo prosim, da skušate razumeti, da 
otrok, ki ne hodi k maši, ne more pristopiti k prvemu svetemu obhajilu ali 
birmi. Ni župnik tisti, ki dovoli ali ne dovoli otroku prejeti zakrament sv. 
birme, ampak se otrok sam izključi, če ne hodi k maši, spovedi, obhajilu?   

2. V preteklem tednu smo obhajali praznik Marijinega rojstva ali male 
maše. Zjutraj je bil obisk maše še zadovoljiv, zvečer pa le peščica verni-
kov. Župnija posvečena Mariji, pa za njen praznik pri maši le peščica 
ljudi: brez otrok, mladine in odraslih, brez ministrantov, razen dveh. 
Starši, a res želite, da se z vami konča krščanstvo? Kako naj mladi živijo 
krščansko, če v starših nimajo zgleda, podpore, gorečnosti? Male maše 
in tako porazen obisk vernikov pri sveti maši. Če bi vedel, da bo tako, bi 
za tak praznik šel v kakšno drugo župnijo in tam imel mašo skupaj z 
občestvom. Mnogo je župnij brez duhovnika in si želijo duhovnika, jaz pa 
tukaj v cerkvi samevam. Zbudimo se iz verske dremavosti in samozado-
stnosti. 

3. Hvala g. nadškofu msgr. Marjanu Turnšku za današnje bogoslužje in 
nagovor zakoncem jubilantom, ki vas je bilo le štirje pari. Vse kaže, da 
mnogi raje ostajate v zasebnosti praznovanja in da še težko razumete, 
da je vaše veselje, veselje vsega občestva in vaš jubilej, praznovanje 
vsega občestva.  

4. VABILO: Občina Slovenske Konjice v sodelovanju s konjiškimi skavti vabi v 

soboto, 16. septembra 2017, na pohod »Po poteh Zdenke Serajnik«. 

Prehodili bomo pot od Slovenskih Konjic do Prihove, kjer je bila rojena profes-

orica in pesnica Zdenka Serajnik (1911-2003). Med potjo bo priložnost za 

spoznavanje njenega življenja, za druženje, raziskovanje neodkritih kotičkov 

naše okolice, občudovanje narave...  Pohod se bo začel ob 9.00 uri v Slovenskih 

Konjicah in končal v popoldanskih urah pri cerkvi na Prihovi. Med pohodom 

bodo krajše pavze in čas za okrepčilo iz nahrbtnika. Na koncu poti na Prihovi 

bo pohodnike čakala manjša pogostitev. Za povratek v Slovenske Konjice bo 

organiziran avtobusni prevoz. Zbirališče: na lokaciji nekdanje Serajnikove hiše  

(pri vrtcu na Slomškovi ulici, Slovenske Konjice) ob 08.45! Vljudno vabljeni!  

Župan Miran Gorinšek 

Za pohodnike bomo pripravili malico, prav pa je, da jim ponudimo tudi 
kaj peciva. Zato vas prosim, če lahko prinesete pecivo.Hvala za razu-
mevanje! 

5. Iskrena hvala Janku Juhartu za pleskarska dela; iskrena hvala za 
čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo 
pomoč in dobroto. 

 

VEROUK – predviden urnik: 

Torek: katehet Samo Pučnik: * ob 15.00 uri => 7. razred  

                                                * ob 16.00 uri => 8. razred 

Sreda: katehistinja Urška Flis:* ob 15.00 uri => 5. in 6. razred 

                                                * ob 16.00 uri => 3. in 4. razred 

Sreda: katehistinja Tina Sojar Voglar: * ob 16.00 uri => 1. in 2. razred 

Kdor se učenju posveča, 

se iz dneva v dan veča! (Lao Ce) 

Prihodnja nedelja je otroška nedelja, zato lepo prosim, da pridete vsi šolar-

ji k maši. Verouk pa se bo začel šele 19. septembra. 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Vrhole:       petek 10. novembra 2017 

Sevec:       petek, 17. novembra 2017 
 

23. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

10. 09. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri v priprošnjo za srečno ope-

racijo hčerke in za zdravje moža 
Ponedeljek 11. 09. 2017 

Bernard in Bonaventura 
Ob 15.00 uri pogreb + Milice Ozimič iz Sl. B. 
Ob 19.00 za + Terezijo Zorko (1421) 

Torek 12. 09. 2017 

Marijino ime 
Ob 19.00 za + za srečno operacijo 

Sreda 13. 09. 2017 

Janez Zlatousti 
Ob 19.00 za + Terezijo in Alojza Bračiča 

(obl.) 

Četrtek 14. 09. 2017 

Povišanje sv. Križa 
Ob 19.00 za +Leopolda Juga (1493) 

Petek 15. 09. 2017 

Žalostna Mati božja 
Ob 7.00 za + Leopolda Juharta in starše 
Ob 19.00 za + Nežko Budler in rodbino 

Sobota 16. 09. 2017 

Kornelij in Ciprijan 
Ob 07.00 za + Antonijo Ratej (1405) 

24. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

17. 09. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri  za + Olgo in Janeza Žlegla 

(obl.) 



Razpored bralcev Božje Besede 
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 

24. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

17.09.2017 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00  

OTROCI 

25. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

24.09.2017 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Marjana Pučnik 

2. berilo: Polona Mlakar 

 

Delavnice molitve in življenja (DMŽ) 

Z veseljem sporočam in se Bogu zahvaljujem za 6 »pogumnih verni-

kov«, ki so se na vabilo odzvali in prišli v torek zvečer ob 19.30 na 

uvodno srečanje  DMŽ, v veroučno učilnico na Prihovi. Odločite se 

tudi vi in se nam pridružite v torek 12. sep-

tembra ob 19.30. Odkrili boste bogastvo molit-

ve in Božje besede, ki vas bo pripeljala do ose-

bnega odnosa z Bogom.  Ko bo osebni odnos z 

Bogom dovolj močan, se bo začel spreminjati 

vaš odnos do sebe in počasi tudi do tistih, ki jih 

v vsakdanjem življenju srečujete. V vas bo več 

potrpežljivosti, manj obsojanja, več pripravlje-

nosti služiti, predvsem pa več upanja, ki vliva 

moč tudi v neuspehih in razočaranjih nad seboj 

ali nad drugimi. 

Morda si mislite da nimate časa za oseben 

odnos z Bogom. Gre samo za vprašanje, čemu dajemo prednost, kajti 

čas imamo za vse tisto, kar imamo radi. Ali želite stopiti na to pot? Pri-

dite na prvo srečanje, kjer boste spoznali, kaj storiti, da se bo tudi v vas 

naselilo veselje, mir in spoznanje da nas Bog neizmerno zastonjsko 

ljubi. Kako pa mi odgovarjamo na to ljubezen. Gotovo vsak na svoj 

način, pa vendar… 

Stopimo skupaj na pot, POT K NOTRANJI RADOSTI, kajti DMŽ so 

pot in seveda ni dovolj, če mislimo, da bo vse šlo tako hitro kot, če se 

dotaknemo stikala in luč zagori. Za napredek v osebni veri se je treba 

odločiti, truditi in vztrajati, vendar se splača… 

Torej se vidimo v torek zvečer! 
    s. Hermina Nemšak, voditeljice DMŽ 
Pripravila: Martin Juhart in žpk. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI LIST  " SONČNE PRIHOVE "                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

 BL. DEVICE MARIJE. 

SREČANJE ZAKONCEV JUBI-

LANTOV 

 23. nedelja med letom 

 Dekliška nedelja 
 

10. 09. 2017 – 17. 09. 2017 

Papež Frančišek: Ključne drže v hoji za Jezusom: Iti k bistvu, 
prenoviti se ter vključiti. Naučili so se, da hoja za Jezusom prinaša 
druge prioritete, drugačne presoje o tem, kaj pomeni služiti Bogu. Za 
Gospoda, in tudi za prvo skupnost, je najpomembneje, da se tisti, ki se 
imamo za njegove učence, ne navežemo na neko določeno ravnanje in 
običaje, zaradi katerih naš način življenja bolj spominja na življenje 
nekaterih farizejev kot pa na Jezusovo.  
Iti k bistvu: iti v globino; živa izkušnja Boga in njegove ljubezni 
Prva, iti k bistvu. Ne pomeni »prekiniti z vsem« tistim, kar se nam ne 
prilagodi, saj tudi Jezus ni prišel, »razvezat postave, temveč dopolnit«. 
(prim. Mt 5,17); pomeni iti v globino, v to, kar je pomembno in ima 
vrednost v življenju. Jezus uči, da odnos z Bogom ne more biti hladna 
navezanost na pravila in zakone; še manj izpolnjevanje določenih zun-
anjih dejanj, ki ne vodijo k resnični spremembi življenja. Tudi naše živ-
ljenje Jezusovih učencev ne sme temeljiti le na navadi, na tem, da 
imamo krstni list, ampak mora izvirati iz žive izkušnje Boga in njegove 
ljubezni.  
Prenoviti se: potrebna sta žrtev in pogum; nenehna prenova 
Cerkve. Kakor je Jezus »pretresal« pismouke, da bi izstopili iz svojih 
togosti, zdaj tudi Cerkev »pretresa« Duh, da bi zapustila svoje u-
dobnosti in navezanosti. Ne smemo se bati prenove. Cerkev se 
nenehno prenavlja. Ne prenavlja se samovoljno, ampak utemeljena in 
trdna v veri, neomajna v upanju evangelija, o katerem je slišala.  
Vključiti se: pomagati, da se tisti, ki so lačni Boga, nasitijo 
Vključiti se, tudi če bi se komu to lahko zdelo umazati se. Kakor je Da-
vid skupaj s svojimi stopil v tempelj, ker so bili lačni, in kakor so šli Je-
zusovi učenci na žitno polje ter jedli klasje, tako smo mi danes pova-
bljeni k rasti v srčnosti; k rasti v evangeljskem pogumu, ki izvira iz 
zavedanja, da je mnogo tistih, ki so lačni, lačni Boga, dostojanstva, ker 
jim je bilo odvzeto vse. 

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

