
30. nedelja med letom 

Žegnanjska nedelja 

Mihael Rua, redovnik 

29. 10. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Jurija, Julijano in 

Branka Juharta  
Krst Špele Kokljič (pm) 

Ponedeljek 30. 10. 2017 

Marcel, mučenec 
Ob 07.00 za + Terezijo Zorko (1423) 

Torek 31. 10. 2017 
Dan reformacije 

Ob 18.00 za +Avguština Ramota (obl.) 

 
Sreda 1. 11. 2017 

VSI SVETI 
Popoldan – maša in 

bogoslužje na pokopališču 

ob 17.30 pa rožni venec v 

župnijski cerkvi 

Ob 7.00 za žive in + farane  
10.00 za + žpk. Stanka Kompareta in 

ostale + duhovnike 
Ob 14.00 za vse pokojne od praznika Vseh 

svetih 2016 do danes. Za + Amalijo 
Juhart, Alojzijo Lubej, Alojzijo 
Brdnik, Marijo Pučnik, Bronislavo 
Pliberšek, Stanislava Bučarja, 
Avguštino Ugeršek, Antonijo Ratej, 
Terezijo Zorko, Matildo Frešer, 
Mirka Smogavca, Leopolda Juga in 
Milico Ozimič. 

Četrtek 02. 11. 2017 

Spomin vseh vernih rajnih 

Obisk bolnikov ; sestanek ministrantov 
Ob 18.00 za + Petra Korošca (185) 
Po maši ½ ure češčenja Najsvetejšega 

Petek 03. 11. 2017 

Viktorin Ptujski, škof 
Ob 18.00 za +Heleno Brumec (obl.) 

Sobota 04. 11. 2017 

Karel (Drago) Boromejski 
Ob 07.00 za + Henrika Zorka (obl.) 
Ob 11.00 krst Mihe Potočnika 

31. nedelja med letom 

Zahvalna nedelja 

Zaharija in Elizabeta 

05. 11. 2017 

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

Franca Flisa (Šprogar) 
 

1. Iskrena hvala vsem, ki ste včeraj pokosili travo okrog trsov: Alojzu 
Lubeju, Simonu Korošcu, Viktorju Vivodu in Petru Tonkoviču, obenem 
pa tudi hvala Daniju Lubeju, ki večkrat reši kakšno težavo pri peči, Dragu 
Skerbišu in Maksu Leskovarju pri raznovrstnih delih. Boglonaj!  

2. V sredo je praznik vseh svetih, pa tudi, ko se popoldan spominjamo 
vseh naših rajnih. Maše bodo dopoldan ob 7. in 10. uri, nato pa še 
popoldan ob 14.00 uri, po maši pa bogoslužje na pokopališču in 
blagoslov grobov, kakor vsako leto. Lepo prosim, da bi se ob grobovih 
ne pogovarjali o vseh mogočih stvareh, ampak da bi molili. Grob je kraj 
molitve in zazrtosti v naše rajne, v zahvalo Bogu za vse, kar nam je po 

njih dobrega storil, kraj ko razmišljamo o vrednotah, ki so jih naši rajni 
posebej skušali živeti, kraj hvaležnosti Bogu za vse dobro, kar je po njih 
storil za nas.  

3. Kot ste lahko opazili, smo v preteklem letu veliko obnavljali in tako se 
je nabralo kar nekaj velikih računov, ki še čakajo, da jih poravnamo. 
Samo za zalogovnik za sekance smo še dolžni polovico, to je 7200,- eur 
ob tem pa so še mnogi drugi računi. Zato se vam iskreno priporočam za 
vsak vaš dar. Obenem pa se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste v 
preteklem mesecu darovali: Branka Sajko, Alojz Pučnik, Branko Brumec, 
Vladimir Pajek, Milan Pliberšek, Marija Pučnik, družina Pušnik, Anton 
Juhart (Pobrež), druž. Danija Lubeja in družina Samec. Iskren boglonaj! 

4. Dobili smo že Marijanski koledar. Kdor želi, ga lahko dobi v pisarni. 2,- 
5. Ker bom imel v petek predavanja na fakulteti, bom obiskal bolnike v 

četrtek dopoldan. Prosim, da obvestite bolnike. Zvečer pa prosim vse 
ministrante ob 17.30 na redno srečanje in dejavno sodelovanje pri 
bogoslužju, ko bomo posebej prosili Gospoda za nove duhovne poklice. 

6. Iskrena hvala mladincem: Luciji, Daši, Piji in Luku za včerajšnji mavrični 
dan, katehezo in prijateljsko druženje 13. otrok. Boglonaj! 
 

Krščeni: v oktobru 2017 
Martin in Matija Brumec 
Žan Ribič; Patrik Bezget 

Jošt Steinacher; Špela Kokljič 

Življenje si mi dal / h krstilniku pozval, 
da v krstu bi otrok / tvoj ljubljeni postal. 

Gregor Zafošnik 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Dobrova :       petek 22.december 2017 

Dobriška vas: petek 29.december 2017 

Razpored bralcev Božje Besede 

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 
31. nedelja med letom 

Zahvalna nedelja 

05.11.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 
32. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

12.11.2017 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Urška Flis 



SVETNIK TEDNA – sveti Viktorin Ptujski, škof in mučenec 

Ptuj je najbrž najstarejše mesto na slovenskih tleh. Grajski 
grič je bil naseljen že vsaj 2.000 let pred Kristusom, o 
čemer pričajo stara grobišča. V Poetovio je zgodaj prišlo 
krščanstvo in poročila pravijo, da je bila tukaj že v 3. stoletju 
škofija. Prvi znani in hkrati najbolj slavni ptujski škof je 
današnji godovnjak sv. Viktorin. O njem na kratko, a 
zanesljivo poroča znameniti prevajalec Svetega pisma sv. 
Hieronim v svoji knjigi O odličnih možeh. Tam pove, da je 
Viktorin svoje delavno in Bogu vdano življenje sklenil z 
mučeniško smrtjo. Bil je izobražen in plodovit pisatelj. 
Napisal je razlage k prvim trem Mojzesovim knjigam, k 
prerokom Izaiju, Ezekijelu in Habakuku, k Pridigarju in 
Visoki pesmi, razložil je Matejev evangelij in Janezovo Razodetje. Njegova 
spisa O stvarjenju sveta in Razlaga Razodetja sta se ohranila v latinskem 
jeziku, čeprav sv. Hieronim pravi, da je Viktorin bolj obvladal grščino kot 
latinščino. Po tem so nekateri sklepali, da je bil najbrž grškega rodu. Večina 
poročevalcev o Viktorinu pa je mnenja, da je bil domačin, vzgojen v grškem 
okolju. Neznana sta kraj in čas njegovega rojstva, bolj zanesljiv pa je čas 
njegove smrti. Po vsej verjetnosti je prejel mučeniško krono o velikem 
preganjanju kristjanov za časa cesarja Dioklecijana leta 303. Njegov rojstni 
dan za nebesa je bil 2. november; ker pa ta dan praznujemo spomin vernih 
duš, obhajamo njegov god 3. novembra. Ptujski škof Viktorin je z govorjeno 
besedo širil Kristusov nauk v svoji škofiji, s svojimi spisi pa je bil učitelj vere 
tudi drugod, saj so jih uporabljali pri verskem pouku od Afrike do Irske. V 
svojih razlagah Svetega pisma se je naslanjal na grške cerkvene očete, ki pa 
jih ni kar prepisoval, temveč je težja poglavja samostojno pojasnjeval. Sv. 
Hieronim pravi, da so njegova dela znamenita po vsebini, a manj pomembna 
po obliki. V njegovem času verski nauk še ni bil v celoti natanko določen, zato 
je Viktorin brez lastne krivde v svojih izvajanjih podal nekatere nazore, ki jih je 
pozneje Cerkev zavrnila. To je pisal v trdnem prepričanju, da je nauk pravilen, 
kajti vse življenje se je vneto boril proti verskim zmotam. Ob preseljevanju 
narodov je bilo mesto Poetovio razdejano in krščanstvo v tej pokrajini 
iztrebljeno. Ni znano, kaj se je zgodilo s svetniškimi ostanki škofa Viktorina. 
Po raznih knjižnicah so se ohranili Viktorinovi spisi in na podlagi teh so 
nekateri raziskovalci sklepali, da je bil Viktorin škof v mestu Poitiersu v 
Franciji, zato se je njegovo češčenje razširilo najprej tam. Pred dobrimi dvesto 
leti pa so znanstveniki dokazali, da je Viktorin deloval in za Kristusa z 
mučeništvom pričeval v današnjem Ptuju. Tedaj so ptujski cerkveni in svetni 
gospodje prosili v Rim, da bi smeli tega svetnika v domačem kraju javno 
častiti, toda brez uspeha. Šele blaženi škof Anton Martin Slomšek je (leta 
1848) dosegel, da se sme Viktorinu v mariborski škofiji izkazovati javna čast 
pri bogoslužnih opravilih – pri maši in molitvenem bogoslužju. 

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

ŽUPNIJSKI LIST  " SONČNE PRIHOVE "                 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

 BL. DEVICE MARIJE. 

VSI SVETI 

Spomin vernih rajnih 

 30. nedelja med letom 

Žegnanjska nedelja 

29. 10. 2017 – 05. 11. 2017 

Papež Frančišek: Raj je objem Boga 
»Raj ni nek pravljični kraj, še manj je čaroben vrt. Raj je objem z 
Bogom, neskončno Ljubeznijo,« je izpostavil papež. Vanj vstopimo 
zahvaljujoč Jezusu, ki je za nas umrl na križu. »Kjer je Jezus, tam sta 
usmiljenje in sreča. Brez njega sta le mraz in mrak.« V trenutku smrti, 
kristjan ponavlja Jezusu: »Spomni se me.« In četudi ne bi bilo nikogar 
več, ki bi se nas spominjal, je Jezus tam, poleg nas. Želi nas povesti 
na najlepši kraj, kar jih obstaja. Želi nas povesti tja skupaj  z malo ali 
veliko dobrega, ki ga je bilo v našem življenju, da se ne bi nič izgubilo, 
kar je on že odrešil. V Očetovo hišo bo ponesel tudi vse tisto, kar v nas 
še potrebuje odkupitev: pomanjkljivosti in napake celotnega življenja. 
»To je cilj našega življenja: da se vse izpolni in se spremeni v 
ljubezen.« Ljubezen bo ostala! Če to verujemo, nam smrt neha 
povzročati strah. Prav tako lahko upamo, da bomo s tega sveta odšli 
na veder način in z velikim zaupanjem. »Kdor je spoznal Jezusa, se 
ničesar več ne boji.« Tako bomo lahko tudi mi ponovili besede starčka 
Simeona, ki je bil blagoslovljen s srečanjem s Kristusom ob koncu 
življenje, preživetega v pričakovanju: »Gospod, zdaj odpuščaš svojega 
služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev« 
(Lk 2,29-30). V tistem trenutku ne bomo ničesar več potrebovali, ne 
bomo več videli na nejasen način. Ne bomo več zaman jokali, kajti vse 
bo preteklost, tudi prerokbe, tudi spoznanja. »A ne ljubezen, ta bo 
ostala. Kajti ljubezen ne bo nikoli minila,« je sklenil papež Frančišek. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Papež Frančišek: »Svetniki nas spodbujajo s svojim življenjem in 
svojim posredovanjem pri Bogu, mi pa potrebujemo drug drugega, da 
postanemo sveti. Skupaj prosimo za milost, da bi z veseljem sprejeli ta 
klic in bi ga s skupnim delom izpolnili. Naši Nebeški Materi, Kraljici 
vseh svetih, zaupajmo svoje namene in dialog za iskanje polnega 
občestva vseh kristjanov, da bomo blaženi v naših prizadevanjih in 
bomo dosegli svetost v enosti.« 

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

