
34. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

KRISTUS KRALJ 

26. 11. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Petra Korošca in 

rodbino 

Ponedeljek 27. 11. 2017 

Modest in Virgil, škofa 
Ob 07.00 za + Matildo Frešer (1469) 

Torek 28. 11. 2017 
Katarina Laboure, redovnica 

 

Sreda 29.11.17 

Filomen, mučenec 
Ob 18.00 za + Antona Leskovarja in 

starše 

Četrtek 30.11.2017 

Andrej, apostol 

Ob 17.30 ministrantski sestanek 

Ob 18.00 za + Alojza Kočnika (obl.) in 

starše; po maši češčenje Najsvetejšega 

Petek 01. 12. 2017 

Edmund Campion, mučenec 
Obisk bolnikov 
Ob 18.00 za + Leopolda Juga (1494) 

Sobota 02. 12. 2017 

Bibijana (Vivijana), mučenka 
Ob 07.00 za + Andreja in Moniko Lubej 

1. adventna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

Frančišek Ksaver 

03. 12. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + starše Ratej-Kropf in 

sorodnike 
 

1. Danes se želimo posebej zahvaliti pevcem za njihovo požrtvovalno delo 
dejavnega sodelovanja pri bogoslužju. Še posebej gre zahvala 
organistoma Davidu Preložniku in Petru Tonkoviču ter organistki Klavdiji 
Ozimič, ki ste »duša« pevskega in glasbenega dejavnega sodelovanja, 
tako zborovskega kot ljudskega petja. Ne vem, koliko hvaležnosti ste 
deležni od svojih pevcev in vseh nas vernikov, vem le, da pri vašem 
služenju »ne sije vedno sonce«, četudi pravimo, da je »sončna Prihova 
vedno sončna«. Zato čutimo tem večjo dolžnost in odgovornost, da se 
vam ob godu sv. Cecilije zahvalimo za vašo odprtost, darovanje časa, 
trud in dobro voljo pri stremljenju za vedno lepše in iz dna duše zapete 
hvalnice Gospodu, pa tudi za organiziranje in sodelovanje na koncertih. 
Naj vam sv. Cecilija izprosi milosti, da vam bo bogoslužje zmeraj vir in 
izvir največjega veselja ter čas posvečen Bogu. Posvečen čas pomeni 
»izvzeti čas«, iz česa? – iz navezanosti na računalnik, mobitel, face 
book in druge stvari, ki usužnjujejo človekovo pamet, uničujejo pristen 
odnos do bližnjega in do Boga, ter napravljajo iz človeka »odvisnika« in 
ranjeno osebo.  
Življenjepisec je o sv. Ceciliji (v zapisu »Passio« iz 5. stoletja) zapisal, 
da je Cecilija na »poročnem« slavju v svojem srcu opevala samo Boga. 
Na podlagi tega so pri molitvi brevirja sestavili antifono, ki se glasi: 

»Cantantibus organis, Caecilia Domino decantabat dicens: Fiat cor 
meum immaculatum, ut non confundar« (Med orglanjem, ko je Cecilija 
opevala Boga, je dejala: Naj bo moje srce brezmadežno, da ne bom 
osramočena). Ta odpev je botroval, da so jo začeli upodabljat z orglami 
in z drugimi instrumenti. Dragi pevci! Kakor so orgle sestavljene iz 
mnogih piščali, katerih glasovi se zlivajo v čudovite melodije, tako naj se 
še v naprej vaša vera in pesem odrešenja zlivata v en sam slavospev 
Bogu. Iskren boglonaj za vaše služenje Bogu in Cerkvi. 

2. V soboto, 2. 12. 2017 bomo začeli s sobotnimi  pripravami na prvo sveto 
obhajilo, ki ga bomo obhajali v nedeljo, 13. maja 2018. Priprava in 
srečanje bo od 9h do 10h. 

3. Iskrena hvala Žanu Pemu in Kristini Veber za vodenje včerajšnjega 
Mavričnega dneva za otroke. Udeležilo se ga je 17 otrok. Hvala. 

4. Hvala vsem, ki ste nam v preteklem tednu pomagali pri raznovrstnih 
delih (Davorju Mlakarju, Alojzu in Daniju Lubeju, Petru Tonkoviču, Dragu 
in Mariji Skerbiš), hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

5. Naši marljivi mladinci in mladinke so vam pripravili adventne venčke. 
Dobite jih po maši v zvonici danes in prihodnjo nedeljo (Dar za venček 
znaša 7 eur). Tako danes kot prihodnjo nedeljo lahko dobite karte za 
»miklavževanje« (10 eur). 

6. Danes ob 16.00 uri imajo mladinci v Slovenski Konjicah srečanje mladih, 
ki ga organizira Združenje animatorjev oratorija (ZAO) Maribor. Vabljeni! 

7. V župnijski pisarni lahko dobite Marijanski koledar (2 evra). 
8. V preteklem mesecu ste darovali za obnovo doma Marijinega varstva 

1330,- eur. Iskren boglonaj! (druž. Flis-Erjavčevi, Roziki Kobale, Antonu 
Juhartu /Tepanje/, Mariji Gosnik, Janezu in Branki Pučnik, druž. Rajh 
Marijanu, Mariji Pliberšek, Mariji Zajko, Alojzu Pučniku, družini Kropf, 
Mariji Juhart in neimenovanim.  Ker pa imamo še neporavnanih računov 
za okrog 13.000,- vas lepo prosim, če lahko darujete po svojih 
zmožnostih. Iskrena hvala že v naprej ter hvala za razumevanje! 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Novo Tepanje:  petek 12. januarja 2018 

Zg. Grušovje:     petek, 19. januar 2018 

Sp. Grušovje:      petek 26. januar 2018 
 



Razpored bralcev Božje Besede 

34. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

26.11.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Pavlica Pučnik 
1. adventna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

03.12.2017 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Žan Pem 
2. adventna nedelja 

Dekliška nedelja 

10.12.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Urška Flis 

2. berilo: Samo Pučnik 
Učenci šole Prihova in otroci vrtca so pripravili božično – novoletni 
bazar, na katerem vam bodo prihodnjo nedeljo po maši ponudili različne 
izdelke, s katerimi vam bodo polepšali praznike. Zato vas prihodnjo 
nedeljo 3. 12. 2017 ob 11. uri pred cerkvijo na Prihovi z veseljem 
pričakujejo!                                      Učenci šole in otroci vrtca Prihova 

 

SVETNIK TEDNA – Andrej, apostol 
Apostol Andrej je bil brat Simona Petra, prvega papeža. 
Evangelist Janez poroča, daje bil Andrej poklican za 
Jezusovega učenca prej kot Peter. Jezusa je spoznal, ko 
je bil z Zebedejevim sinom Janezom med učenci Janeza 
Krstnika. Nekega dne je prišel mimo Jezus in Krstnik je 
dejal: »Poglejte Božje Jagnje!« Andrej in Janez sta šla za 
Jezusom, ki ju je vprašal, kaj hočeta. Dejala sta mu: 
»Učitelj, kje stanuješ?« Odgovoril jima je, naj gresta z 
njim, pa bosta videla. Šla sta in pri njem ostala do večera. 
Jezus ju je s svojo osebnostjo osvojil in zvečer, ko je prišel domov, je 
Andrej dejal svojemu bratu Petru: »Našli smo Mesija!« Najbrž je že 
naslednji dan Petra privedel k Jezusu. Apostol Andrej je bil doma iz 
Betsajde ob Genezareškem jezeru in skupaj z bratom Simonom Petrom 
se je preživljal z ribištvom. Ne vemo, ali je bil Andrej starejši kot Peter, ali 
je bil poročen ali samski, ker to niti ni pomembno za njegov apostolski 
poklic. Odločilnega pomena je bilo dejstvo, da je bil pripravljen pustiti vse 
in iti za Jezusom. Starokrščansko izročilo ve povedati, da je po 
Gospodovem vnebohodu in prihodu Svetega Duha nekaj časa deloval v 
Palestini, nato pa šel oznanjat evangelij med divje Skite ob Črnem morju, 
v Malo Azijo in Grčijo. Na stara leta je bil škof v grškem mestu Patras, kjer 
je med preganjanjem rimskega cesarja Nerona prišel pred sodišče (ok. 
leta 60). Po bičanju je bil obsojen na smrt na križu, postavljenem v obliki 
črke X, ki se zato imenuje 'Andrejev križ'. Iz Patrasa so njegove posmrtne 
ostanke leta 357 prenesli v Carigrad, prestolnica vzhodnorimskega 
cesarstva, ki se je oklicalo za 'drugi Rim', češ da je v tem mestu Cerkev 
ustanovil 'prvopoklicani' apostol Andrej.  

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

ŽUPNIJSKI LIST  " SONČNE PRIHOVE "                 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

34. nedelja med letom 

KRISTUS  

KRALJ VESOLJSTVA 

26. 11. 2017 – 03. 12. 2017 

Papež Frančišek: Božji tempelj se očisti s čuječnostjo, služenjem 
in zastonjskostjo 

Naše srce je najpomembnejši Božji tempelj, saj v nas prebiva 
Sveti Duh. Toda kaj se dogaja v mojem srcu? Sem se naučil biti v sebi 
čuječ, da bo tempelj mojega srca samo za Svetega Duha? Zato je 
potrebno očistiti tempelj, notranji tempelj in zatem čuti. Pozoren bodi, 
kaj se dogaja v tvojem srcu? Kdo prihaja, kdo odhaja… Kakšna čutenja 
imaš, kakšne ideje? Se pogovarjaš s Svetim Duhom? Poslušaš 
Svetega Duha? Čuti, biti pozoren, kaj se dogaja v našem templju, v 
nas. 

Jezus pa je na poseben način navzoč v bolnih ter tistih, ki trpijo, 
v lačnih, v zapornikih. On sam je to rekel. Jaz pa se vprašam, znam 
čuvati svoj tempelj? S svojim služenjem skrbim za svoj tempelj? Se 
približam pomoči potrebnim, da bi jim pomagal, jih oblekel, potolažil? 
Sv. Janez Krizostom graja tiste, ki dajejo številne darove za krasitev, 
olepšanje materialnega svetišča, ne poskrbijo pa za pomoči potrebne. 
Graja jih! Pravi jim: »Ne, to ni v redu. Najprej služenje, zatem 
krašenje«. Očistiti torej tempelj drugih. Ko se s služenjem približamo 
bližnjemu, mu pomagamo, smo podobni Jezusu, ki je tam notri. 

 

************ 
Ko je cesar diakonu Lovrencu, ki je bil 
ekonom rimske škofije, rekel, naj prinese 
bogastvo škofije s katerim bi plačal in ne bi bil 
umorjen, se je ta vrnil z reveži. Reveži so 
bogastvo Cerkve. Če si lastnik banke, vendar 
pa je tvoje srce ubogo, nenavezano na denar, 
gre v tem primeru vedno za služenje. Pri 
uboštvu gre za služenje potrebnim, za 
služenje drugim. 
»Zame je človek uboštva, človek miru, človek, ki ljubi in varuje 
stvarstvo. Človek, ob katerem bi se morali navdihovati diakoni.« 

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

