
 

1. Iskrena hvala Klavdiji, mladincem in otrokom za dejavno sodelovanje. 
2. Danes smo vabljeni na Brinjevo goro ob 15.00 uri, še posebej člani ŽPS 

na svoje letno dekanijsko srečanje župnijskih pastoralnih svetov, pa tudi 
ostali dobrodošli. Navadno smo iz Prihove navzoči v večjem številu kot 
iz drugih župnij. Zato tudi letos pokažimo, da držimo skupaj tako v delu 
kot praznovanju, v romanju kot v domači cerkvi. Z nami bo voditelj pas-
toralne službe na škofiji v Mariboru, g. Frančišek Bertolini. Vabljeni. 

3. V sredo bomo skušali spraviti iz gozda hlodovino za drva. Zato prosimo 
predvsem za moške, da nam priskočite na pomoč. Vem, da imate veliko 
dela doma, skušajte pa ga tudi nekaj podariti za župnika, kateheta in 
katehistinji ter veroukarjem, ki si želimo biti pozimi na toplem. Prosimo 
za več traktorjev (vsaj trije z vitlo in dva s prikolico za drobnejšo hlodovi-
no), pa tudi okrog 10 pridnih rok za nalaganje drobnejše hlodovine in 
debelejših vej. Prosim člane ŽPS da se dogovorite s svojimi vaškimi 
»mladeniči« za takšno delo. Zbrali bi se kar v gozdu okrog 9.00 ure. 
Hvala za razumevanje. 

4. Iskrena hvala Branki in Janezu Pučniku za ureditev duhovniškega groba 
ter groba +Trezike Zorko, naše nekdanje gospodinje. Hvala! 

5. Iskren boglonaj pa tudi vsem, ki ste nam v preteklem tednu pomagali pri 
raznovrstnih delih: pri urejanju okolice in košnji trave (Simonu Korošcu in 
Martinu Juhartu), servisiranju peči (Daniju Lubeju), v kleti (Alojzu Lube-
ju), vodovodarju za napeljavo talnega gretja v dvorani (Maksu Leskovar-
ju), za popravilo vrat (Alfonzu Zajku in Otu Listu). Iskrena hvala! 

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

MEDNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ  
O DELIH ZDENKE SERAJNIK 

V prihodnjem tednu bo izšla znanstvena monografija o delih 
Zdenke Serajnik pod naslovom Svetloba drami našega 
duha, ob tem pa tudi pesmarica njenih uglasbenih pesmi pod 
naslovom Izliva duša se mi v hvalospev. Ob izidu teh dveh 
knjig bomo imeli mednarodni znanstveni simpozij, ki se bo začel v petek, 
20. oktobra v dvorcu Trebnik v Slovenskih Konjicah. Ves dan bodo 
predavanja raziskovalcev, vsak udeleženec simpozija bo brezplačno 
dobil knjigo, pa tudi za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Prosim, da se 
simpozija udeležite v čim večjem številu. Drugi dan, v soboto, 21. okto-
bra se bo simpozij nadaljeval v graščini v Oplotnici in sicer ob 14.00 
uri (eno uro in pol), nato pa bo ob 16.00 uri koncert združenih pevskih 
zborov, in sicer v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Oplotnici. Ogromno 
truda je bilo vloženega tudi v ta koncert, zato je prav, da vsi pridete na 
koncert. V nedeljo, 22. oktobra pa bomo imeli sklep simpozija na 
Prihovi in sicer v prelepi prihovški cerkvi, kjer je bila Zdenka Serajnik 
krščena. Somaševanje bo vodil upokojeni nadškof dr. Marjan Turnšek. 
Pridite in se veselimo teh dogodkov. 
Lepo prosim, če lahko za to praznovanje v nedeljo, prinesete tudi kak-
šno pecivo. Goste (profesorje in duhovnike) bomo pogostili v spodnji 
dvorani župnijskega doma Marijinega varstva, vse ostale pa v zgornji. Za 
vse bo kaj dobrega za 'pod zob', pecivo pa po vaši iznajdljivosti. Hvala! 

 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Prepuž:          petek 24. novembra 2017 

Vinarje:          petek, 1. december 2017 

Prihova:         petek, 7. december 2017 

Raskovec:    petek, 15. december 2017 

Novo Tepanje:petek 22.december 2017 

28. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

15. 10. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri  za + Jožefa Strnada (obl.) in 

starše Štabej 
Ponedeljek 16. 10. 2017 

Marjeta Marija Alakok 
Ob 07.00 po namenu darovalca za zdravje 

Torek 17. 10. 2017 

Ignacij Antiohijski, škof 
 

Sreda 18. 10. 2017 

Luka, evangelist 

Ob 18.00 za +Slavka in Frideriko Brumec 
(obl.). Ob 18.30 srečanje katehetov in kate-
histinj bistriško-konjiške naddekanije 

Četrtek 19. 10. 2017 

Pavel od Križa, duhovnik 
Ob 18.00 za +Jožefo Skrbinšek (obl.) in soro-

dnike 

Petek 20. 10. 2017 

Rozalina, redovnica 

Ob 07.00 za + Alojza in Barbaro Kočnik (obl.) 
Od 9.00–18.00 simpozij o Zdenki Serajnik v 

dvorcu Trebnik v Slov. Konjicah 

Sobota 21. 10. 2017 

Uršula, devica, mučenka 

Ob 07.00 za + Lizo Kvas 
Ob 14.00 simpozij o Zdenki Serajnik v graš-

čini v Oplotnici 
Ob. 16.00 koncert v cerkvi v Oplotnici 

29. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater  

22. 10. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Zdenko Serajnik 
Ob 10.00 uri za + Metoda Pučnika 



 

Razpored bralcev Božje Besede 
28. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

15.10.2017 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

OTROCI 

29. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

22.10.2017 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Polona Mlakar 

30. nedelja med letom 

Žegnanjska nedelja 

29.10.2017 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Marjana Pučnik 

 

SVETNIK TEDNA – sveti Luka, evangelist 

Sveti Luka je svetnik, ki je po starem krščanskem 
izročilu napisal dve pomembni novozavezni knjigi: 
Evangelij po Luku in Apostolska dela. Luka je bil 
doma iz Antiohije, po rodu je bil Grk, po poklicu pa 
zdravnik. Iz uvodnih besed Lukovega evangelija 
se da sklepati, da Luka ni bil priča dogodkom, ki 
jih je opisal v evangeliju, medtem ko lahko v Apos-
tolskih delih najdemo več odstavkov napisanih v 
prvi osebi množine, iz česar lahko sklepamo, da je 
te dogodke pisec res sam doživel. V pripovedi o 
dveh mladeničih, ki sta na poti v Emavs srečala in 
po lomljenju kruha spoznala vstalega Gospoda, 
Luka z imenom omenja samo enega, Kleofa, ime 
drugega pa zamolči. Papež Gregor Veliki z veliko verjetnostjo ugotav-
lja, da zato, ker je bil to on sam. Kot zdravnik je imel globoko razvit čut 
za bolnike, zato Jezusa predstavi predvsem s te plati: kot telesnega in 
dušnega zdravnika. Z Marijo se je večkrat srečal v Janezovi hiši, kjer 
mu je pripovedovala o Jezusovem rojstvu in njegovih otroških letih. 
Luka jo je ob teh obiskih večkrat slikal – od tu izhaja legenda, da je on 
avtor Marijine podobe (Salus populi Romani, Zdravje rimskega ljuds-
tva), ki jo danes častijo v cerkvi Marije Snežne v Rimu. Nekaj njegovih 
slik naj bi se (po izročilu) ohranilo do današnjih dni: Črna Marija iz 
Częstochowe na Poljskem, Carigrajska Mati Božja v baziliki svete Jus-
tine v Padovi ter Milostna Mati Božja na Trsatu. Kakorkoli že, gotovo 
pa je res, da je Luka Mariji in Jezusu naslikal najlepšo podobo prav v 
svojem evangeliju. Njegov razpoznavni znak na slikah je vol. Takšnega 
najdemo na steni poslopja v Žički kartuziji. Luka velja za zavetnika 
zdravnikov, kirurgov, slikarjev, zlatarjev, kiparjev, vezilcev (čipkaric), 
stekloslikarjev in na sploh krščanske umetnosti, pa tudi živine. 
Pripravila: Martin Juhart in žpk. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI LIST  " SONČNE PRIHOVE "                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

 BL. DEVICE MARIJE. 

Vse zmorem v Njem, … 

 28. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

Vsi smo povabljeni na nebeško gostijo! 

15. 10. 2017 – 22. 10. 2017 

Papež Frančišek: Kristjan ni ustvarjen za dolgočasenje, če že, za 
potrpežljivost. Ve, da je tudi v enoličnosti nekaterih dni, ki so vedno isti, 
skrita skrivnost milosti. Papež je dejal: »Obstajajo osebe, ki z 
vztrajnostjo svoje ljubezni postanejo kakor vodnjaki, ki namakajo 
puščavo. Nič ni zaman in nobena situacija, v kateri se znajde kristjan, 
ni popolnoma neobčutljiva za ljubezen. Nobena noč ni tako dolga, da bi 
pozabili veselje svita.« Ko je tema največja, je svit najbližji. 
Če ostanemo povezani z Jezusom, nas hlad težkih trenutkov ne parali-
zira. In četudi bi ves svet pridigal proti upanju, če bi govoril, da bo 
prihodnost prinesla samo temne oblake, kristjan ve, da je v tisti isti 
prihodnosti Kristusova vrnitev. Kdaj se bo to zgodilo, nihče ne ve. A 
misel, da je na koncu naše zgodovine usmiljeni Jezus, je dovolj, da 
zaupamo in ne preklinjamo življenja. Kot je izpostavil Frančišek, bo vse 
rešeno. »Trpeli bomo, prišli bodo trenutki jeze in ogorče-
nosti, a sladki in silen spomin na Kristusa bo odstranil 
skušnjavo misli, da je to življenje zgrešeno.« 
Vse motno bo nekega dne postalo luč 
Potem ko smo spoznali Jezusa, ne moremo storiti dru-
gega kot preiskovati zgodovino z zaupanjem in upanjem. Jezus je hiša 
in mi smo znotraj nje. In z oken te hiše gledamo svet. »Zato se ne 
zaprimo vase,« je spodbudil sveti oče, »ne objokujmo otožne 
preteklosti, ki se zdi pozlačena, ampak vedno glejmo naprej, v priho-
dnost, ki ni samo delo naših rok, ampak je predvsem stalna skrb Božje 
previdnosti. Vse, kar je motno, bo nekega dne postalo luč.« 
Bog ne zanika samega sebe. Bog nikoli ne razočara. Njegova volja v 
odnosu do nas ni meglena, ampak je jasno izoblikovan načrt zveličan-
ja. Bog »hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice« 
(glej 1 Tim 2,4). »Zato se ne prepustimo toku dogodkov s pesimizmom, 
kakor da bi zgodovina bila nek vlak, nad katerim se je izgubil nadzor. 
Vdanost ni krščanska krepost. Kakor tudi ni krščansko skomigniti z 
rameni ali skloniti glavo pred usodo, ki se nam zdi neizogibna.« 

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

