31. nedelja med letom
Zahvalna nedelja
Zaharija in Elizabeta
05. 11. 2017
Ponedeljek 06. 11. 2017
Lenart, opat
Torek 07. 11. 2017
Engelbert, škof
Sreda 08. 11. 2017
Gotfrid(Bogomir), škof

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Marijo (obl.) in
Franca Flisa (Šprogar)
Ob 07.00 za + Faniko Rajterič (obl.) in
starše
-----------------------------------------------

Četrtek 09.11.2017
Ob 18.00 za + +Janeza (obl.) in Julijano
Posvetitev lateranske baz.
Pučnik (Kodrač)
Petek 10. 11. 2017
Ob 18.00 za +Ano Pliberšek (obl.)
Leon Veliki, papež
Sobota 11. 11. 2017
Ob 07.00 za + Antona Sitarja (obl.),
Martin (Davorin) iz Toursa
Frančiško in Zvonka
32. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Dekliška nedelja
Ob 10.00 uri za + Stanka Mlakarja
12. 11. 2017
1. V preteklem tednu smo obhajali praznik Vseh svetih, ko smo se
popoldan spominjali tudi naših rajnih. Iskrena hvala vsem, ki ste prišli v
cerkev k molitvi, bilo nas je kar lepo število, upam, da ste pa ostali molili
doma v družini. To je res dan, ko bi naj vsak pokazal hvaležnost do
svojih rajnih, zanje daroval sveto mašo in molitve. Žal nas je bilo v cerkvi
le 303, na pokopališču pa gotovo 1000 več. Zato vas vabim, da
poglobimo našo vero, hvaležnost in ljubezen do naših rajnih.
2. V četrtek pred prvim petkom imamo že nekaj mesecev izpostavitev
Najsvetejšega in po maši pol urno molitev. Tokrat se vas je zbralo
zelo lepo število, kar potrjuje vašo vero in ljubezen do župnije in Boga.
3. Danes pa obhajamo zahvalno nedeljo, zato mi dovolite, da se vam v
svojem in v imenu vseh, zahvalim za vse, kar storite za našo župnijo.
Hvala katehistinji Tini in Urški ter katehetu Samu, s. Hermini za
delavnice molitve, liturgičnim sodelavcem: mežnarju (Simonu), izrednim
delivcem obhajila (Alojzu, Tini in Samu), bralcem in bralkam Božje
besede, ministrantom in ministrantkam, organistoma (Davidu in Petru),
organistki (Klavdiji) in pevcem otroškega, mladinskega, moškega in
mešanega pevskega zbora, voditeljici mladinske skupine Luciji Pučnik in
ostalim mladincem in mladinkam, molivkam pred mašo, krasilkama
(Poloni in Marjani), vsem, ki prihajate z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo čistit cerkev (sanitarije) in okolico cerkve ter župnišča, članom ŽPS
in ključarjem, gospodinji (Mirjani), kletarju (Alojzu), Martinu za pomoč pri

pripravi župnijskega lista in vsem za darove za kuhinjo in vsakršno vašo
skrb za župnišče, za župnijsko ter podružnično cerkev (družini Goričan).
4. V preteklem tednu smo naredili sekance za kurjavo. Iskrena hvala
vsem, ki ste nam pri tem pomagali: Miranu Leskovarju, Slavku Pučniku,
Alojzu Lubeju, Slavku Juhartu, Petru Tonkoviču in Jožetu Pučniku. Hvala
Dragu in Klemnu Skerbišu za gradbena dela, vrtnarstvu Andreje
Podergajs za rože, vsem, ki ste darovali rože in za rože, ter vsem za
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. Župljani, ki so
povezani s svojim pastirjem in dejavni v molitvi in bogoslužju ter v
mnogih oblikah dobrote in ljubezni, pričujejo, da jim je življenje iz
evangelija smisel življenja in največja dobrina za duhovno rast, srečo in
zadovoljstvo. V takšni župniji se tudi pastir počuti srečnega,
nagovorjenega in spodbujenega k še večji zavzetosti za vse sveto in
Božje. Hvala in Bog povrni!
5. KUD Zbor Marije Zavetnice vabi na koncert Joštova kultura, ki bo
prihodnjo soboto, 11. 11. ob 15. uri v cerkvi sv. Jošta v Vinarju. Poleg
glasbenih sestavov KUD-a Zbor Marije zavetnice na Prihovi, se bo tokrat
zadnjič koncertno predstavil nizozemski organist Peter den Ouden, ki je
pri Sv. Joštu in v župniji Prihova že večkrat koncertiral. Glasbeno
zanimiva ura Martinove sobote je lahko krasen kulturni uvod v
martinovanje, zato dobrodošli na koncertu pri sv. Joštu! Ob tej priložnosti
bomo blagoslovili mošt in nazdravili z novim vinom.
6. Prihodnjo nedeljo bo ob 10.00 uri maša v podružni cerkvi sv. Jošta.
Ob tej priložnosti bomo blagoslovili novo streho nad zakristijo cerkve, ki
jo je v veliki meri sofinancirala Občina Slovenska Bistrica. Iskrena hvala
Jožetu Goričanu za koordinatorsko delo in zbiranje finančnih sredstev.
7. Dobili smo Marijanski koledar. Kdor želi, ga lahko dobi v pisarni.
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
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
Pobrež:
petek 5. januarja 2018

Razpored bralcev Božje Besede
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
33. nedelja med letom
Otroška nedelja
19.11.2017

7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Kristina Strnad
7.00
1. berilo: Martin Juhart
2. berilo: Albin Pučnik

10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Urška Flis
10.00
OTROCI

ŽUPNIJSKI LIST

" SONČNE PRIHOVE "

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
Največji med vami bodi vaš strežnik!
31. nedelja med letom
Zahvalna nedelja
05. 11. 2017 – 12. 11. 2017

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

Zahvala mariborskega nadškofa metropolita msgr. Alojzija Cvikla
Kot pastir naše mariborske nadškofije se zahvaljujem za vsa lepa in
doživeta srečanja in praznovanja v naših občestvih. Zahvaljujem se za
cerkve, župnišča ali sveta znamenja, ki ste jih verniki obnovili v
sodelovanju in skupaj s svojimi dušnimi pastirji. V veliko spodbudo in
veselje mi je, ko opazujem ali slišim, s kakšno ljubeznijo in kako
zavzeto verniki tudi v tem težkem času kljub težki ekonomski situaciji
sodelujete pri vzdrževanju in obnovi naše cerkvene dediščine.
Prav tako ob zahvalni nedelji izrekam svojo hvaležnost vsem
duhovnikom in diakonom, ki se velikodušno razdajate za svoje
poslanstvo za zaupana vam občestva. Po vas izrekam posebno
zahvalo vsem vašim sodelavcem: katehistinjam in katehistom, članom
župnijskih pastoralnih in gospodarskih svetov, ključarjem, zakristanom,
bralcem, vsem, ki čistite in krasite svoje cerkve ter skrbite za urejenost
cerkva in okolja, hvala ministrantom, župnijskim gospodinjam in vsem,
ki skrbite za dostojno življenje svojih dušnih pastirjev in z ljubeznijo
darujete za svete maše. Hvala vsem, ki na tako iznajdljive načine
sodelujete in prispevate, da so župnijska občestva živa in s tem
znamenje Božje navzočnosti v današnjem svetu in času.
Hvala za vse nabirke, darove in druge prispevke za potrebe župnijskih
občestev, za nabirke, ki jih oddajate za nadškofijo, pa tudi za nabirke,
ki jih Nadškofija Maribor posreduje na ustrezne naslove ustanov, kot
so: misijonska nabirka, MIVA, Petrov novčič, Božji grob, Karitas idr.
Dragi sobratje duhovniki in verniki! Zahvaljujem se vam tudi za vse
molitve in duhovne daritve, za dobra dela in vso duhovno podporo ter
razumevanje, s čimer izročate vsa prizadevanja za blagor naše
nadškofije Bogu in Materi Mariji.
Naj vam dobri Bog na priprošnjo bl. Antona Martina Slomška in vaših
farnih zavetnikov nakloni potrebnih milosti ter obilno blagoslavlja vaše
prizadevanje za življenje vaših župnijskih občestev.
msgr. Alojzij Cvikl DJ
nadškof metropolit

