4. nedelja med letom
Tomaž Akvinski, duh.
Nedelja žena in mater
28. 01. 2018
Ponedeljek 29. 01. 2018
Valerij, škof
Torek 30. 01. 2018

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Frančiško Pučnik (obl.)
in Janeza
Ob 7.00 za + Leopoldino (obl.) in Valentina
Zupaniča in sestro Ireno

Peter Bolgarski, menih
Sreda 31. 01. 2018

Janez Bosko, duhovnik

Ob 18.00 za + Marijo Brumec, Heleno in Jurija Tomažiča

Četrtek 01. 02. 2018
Ob 18.00 za + Ivana Retuznika (8. dan)
Brigita Irska, opatinja
Petek 02. 02. 2018
Ob 7.00 v zahvalo Prihovški Božji Materi
Jezusovo darovanje
Obisk bolnikov; 17.30 ministrantski sestanek
SVEČNICA
Ob 18.00 po namenu
Sobota 03. 02. 2018
Ob 7.00 za + Andreja Lubeja (obl.) in Moniko
Blaž, mučenec
Blagoslov – za zdravje
5. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Nedelja mož in fantov
Ob 10.00 uri za + Marijo Pliberšek (1508)
04.02.2018
1. Pretekli petek smo imeli sejo ŽPS, žal vas je kar nekaj manjkalo.
Seznanili smo se z osnutkom poročila pastoralnega dela v župniji zadnjih šest let in ga dopolnili. Poročilo bomo v prihodnjih dne poslali nadškofu, ki mu bo služilo za vpogled v pastoralno delo na Prihovi in za vizitacijo, ki jo bo imel nadškof v nedeljo, 18. 2. 2018 na Prihovi.
2. Včeraj je potekal dopoldanski oratorij za otroke. Ker je 14 otrok šlo v
Veržej na duhovno-glasbeni vikend, se je dopoldanskega oratorija udeležilo 5 otrok. Hvala animatorki Luciji Pučnik, Maruši Stupan in Žanu
Pemu za navdušenje in delo z otroki.
3. Prihodnjo nedeljo bodo ključarji po prvi in drugi sv. maši pobirali sedežnino ali »činž«. Dar za sedež znaša 15.00 evrov, tako kot že vrsto
let. Obenem pa prosim tudi za kakšen evro več, saj smo trenutno še
vedno v velikih dolgovih zaradi lanskih obnovitvenih del. Hvala za razumevanje in za vsak vaš dar.
4. Prihodnjo soboto, 3. 2. 2018 bo od 9h do 10h tretje
sobotno srečanje in priprava na prvo sveto obhajilo.
5. Vsi, ki se boste v prihodnjem letu poročili, ste
vabljeni na tečaj za zaročence, ki bo v petek, 23.
februarja 2018 od 18.00 do 21.00 ure in v soboto 24.
februarja od 19.00 do 21.00 ure v prostorih župnijskega doma v Slov.
Konjicah. Tečaj je obvezen za vse, ki se boste letos poročili.

6. Iskrena hvala za dejavno sodelovanje, za čiščenje in krašenje cerkve, za
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Poročeni v januarju 2018
Živko Školc - Aleksandra Kodrič

»Kar je Bog združil, tega naj človek ne loči!«

Umrli v dec. in jan. 2017-2018
10.12. – Jožef Kotnik
30.12. – Ivana Leskovar
13.1. – Anton Brdnik
15.1. – Marjeta Justinek
21.1. – Ivan Retuznik

Dobri Oče, usliši naše molitve.
Vera v tvojega od mrtvih vstalega
Sina naj nam utrjuje tudi upanje
v vstajenje naših bratov in sester. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Papež Frančišek: Vera se prenaša s pričevanjem. 'Kako se ljubijo!' so
ljudje govorili o prvih učencih in jih ravno po tem prepoznavali kot kristjane. »Danes v neki župniji nekdo gre, sliši, kaj pravi ta o tistem in tistem in tistem … In namesto, da bi rekel, kako se ljubijo, bi raje rekel:
'Kako se odirajo!' Jezik je nož, ki odira drugega!« je dejal papež Frančišek. »In kako lahko ti posreduješ vero z zrakom, ki je tako pokvarjen s
čenčami, z obrekovanjem? Ne. Pričevanje. 'Glej, ta nikoli ne govori slabo
o drugem, ta opravlja to delo ljubezni, ta gre obiskat bolnega, zakaj to
počne?' Radovednost. Zakaj ta oseba tako živi? S pričevanjem se rodi
vprašanje 'Zakaj' in tako se posreduje vera: zakaj ima vero, zakaj hodi
po Jezusovih sledeh?« Papež je izpostavil, da kontra-pričevanje ali
slabo pričevanje povzroča veliko slabega, jemlje vero, oslabi ljudi.
Razpored bralcev Božje besede
4. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
28.01.2018
5. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
04.02.2018
6. nedelja med letom
Dekliška nedelja
11.02.2018

7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Kristina Strnad
7.00
1. berilo: Jože Pliberšek
2. berilo: Albin Pučnik
7.00
1. berilo: Kristina Strnad
2. berilo: Albin Pučnik

10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Urška Flis
10.00
1. berilo: Tina Sojar Voglar
2. berilo: Žan Pem
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Urška Flis

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
petek 7. 12. 2017
Raskovec:
petek, 15. 12. 2017
Dobrova :
petek 22. 12. 2017
Dobriška vas:
petek 29. 12. 2017
Pobrež:
petek 5. 01. 2018
Novo Tepanje: petek 12. 01. 2018
Zg. Grušovje: petek, 19. 01. 2018

Sp. Grušovje:
petek 26. 01. 2018
Preloge:
sobota, 3. 02. 2018
Vrhole:
petek, 9. 02. 2018
Sevec:
petek, 16. 02. 2018
Prepuž:
petek, 23. 02. 2018
Vinarje:
petek, 2. 03. 2018
Čiščenje je lahko v petek ali soboto.

Papež Frančišek mladim: »So trenutki, v katerih lahko mislite, da ne
boste mogli uresničiti želja svojega
življenja, svojih sanj. Vsi smo šli
skozi takšne situacije. V trenutkih,
ko se zdi, da vera ugaša, ne pozabite, da je Jezus ob vas. Ne pustite se
poraziti, ne izgubite upanja! Iščite
pomoč, nasvet oseb, za katere veste, da vam lahko dobro svetujejo, saj
njihovi obrazi izražajo veselje in mir.
Dopustite, da vas spremljajo in tako nadaljujte pot življenja.«
SVETNIK TEDNA – sveti Blaž, škof in mučenec
Sv. Blaž je zavetnik zoper bolezni vratu in grla, ker je po legendi ozdravil materi sina edinca, ki je bil požrl ribjo kost. Zaradi te prigode pa
tudi zaradi bližine svečnice Cerkev na današnji dan vernikom podeljuje
poseben 'blagoslov sv. Blaža'. Duhovnik vzame dve svečiin pri tem
moli: »Na prošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog varuje
bolezni grla in vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha.« Vsak odgovori: »Amen.« Blagoslov sv. Blaža spada med
zakramentale, sveta znamenja, ki »nekako posnemajo zakramente ter
označujejo predvsem duhovne učinke, katere zaradi priprošnje Cerkve
tudi prejemamo«. Sv. Blaž je bil najprej
zdravnik, potem pa škof v Sebasti v Armeniji.
Ko je začel cesar Licinij, nasprotnik Konstantina Velikega, preganjati kristjane, se je umaknil v samotno votlino v nepristopnih gozdovih. Licinijevi ljudje so ga nekoč, ko so prišli v
te gozdove lovit, odkrili in ga odvlekli v mesto. Ko so ga peljali pred sodnika, je storil zgoraj omenjeni čudež: z molitvijo je ozdravil
dečka in ga vrnil njegovi materi, sam pa šel v
strašno trpljenje in mučeniško smrt. Njegovo
češčenje se je hitro širilo. Mesto Dubrovnik,
ki je bilo nekoč pomorska republika, si ga je
že davno, najbrž v desetem ali vsaj dvanajstem stoletju, izbralo za svojega posebnega zavetnika in dan sv. Vlahe,
kakor našemu svetniku pravijo Dalmatinci, je za Dubrovčane velik
praznik. Sveti Blaž je mogočen priprošnjik ne samo za bolezni grla, k
njemu se zatekajo tudi živinorejci. V zvezi z njegovim godom so bili
nekdaj med kmečkimi ljudmi pri nas razni običaji.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
4. nedelja med letom
Nedelja žena in mater
Vem, kdo si: Sveti od Boga.
28. 01. 2018 – 04. 02. 2018

Božja beseda zapisana v Božjem pismu je:
- zaklad, ki ga odkrivajo vsi narodi in je aktualen skozi vse čase
- biser svetovne dediščine in izreden trenutek človeške zgodovine
- Božje razodevanje z besedo in zato tudi pot do Boga.
Je pa Božja beseda hkrati tudi človeška, saj so jo zapisali ljudje,
četudi po Božjem navdihnjenju. Zato je tudi čudovito zdravilo v
naših življenjskih preizkušnjah in težavah.
Papež Frančišek: Ohranjati spomin na to, kar je Bog storil v nas
Po osvoboditvi iz egiptovske sužnosti je izbrano ljudstvo stopilo na
dolgo in težko potovanje skozi puščavo, pogosto omahujoč, a z zajemanjem moči iz spomina na rešilno delo Boga in iz njegove stalne bližine. Tudi današnji kristjani srečujemo na poti številne težave, obkroženi s tolikimi duhovnimi puščavami, ki posušijo upanje in veselje. Na
poti pa so tudi velike nevarnosti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje. Koliko bratov in sester je preganjanih zaradi Jezusovega imena!
Ko je njihova kri prelita, čeprav pripadajo različnim veroizpovedim, postanejo skupni pričevalci vere, mučenci, povezani z vezjo krstne milosti.
In še, kristjani se dandanes skupaj s prijatelji drugih verskih izročil soočajo z izzivi, ki ponižujejo človeško dostojanstvo: bežijo iz situacij spopadov in revščine, so žrtve trgovine z ljudmi ali drugih modernih
suženjstev, trpijo pomanjkanje in lakoto in to v
svetu bogatem s sredstvi, a revnem z ljubeznijo, v
katerem se še vedno nadaljujejo neenakosti.
Toda, kakor Izraelci glede izhoda iz suženjstva, so
tudi kristjani skupaj poklicani ohranjati spomin na
to, kar je Bog storil v njih. S tem poživljenim spominom bomo lahko podpirali drug drugega ter se,
oboroženi samo z Jezusom in blago močjo njegovega evangelija, s pogumom in upanjem soočili s vsakršnim izzivom.

