
1. Danes bodo ključarji po obeh mašah pobirali sedežnino ali »činž«. Dar 
za sedež znaša 15.00 evrov, tako kot že vrsto let. To ni cena in s tem 
obvezno plačilo, ampak dar. Če besedo dar preberete od zadaj naprej, 
boste razumeli, s kakšno držo moramo darovati. Ker pa smo še vedno v 
velikih dolgovih, pa se priporočamo tudi za kakšen dar več, ne le od 
tistih, ki vsako leto z veliko dobroto namenite svoj dar v tej starodavni 
obliki stolnine ali „činža“, ampak se priporočamo tudi ostalim, ki vam je 
skrb za Božjo hišo in druge pastoralne potrebe še vedno velika vredno-
ta. Kot sami veste, je obnavljanje župnijskih prostorov nujno potrebno za 
nadaljnje pastoralno delo. Iz župnijske kronike je razvidno, da so bili tudi 
v preteklosti nekateri, ki za obnovo niso nikoli nič žrtvovali, kljub temu, 
da so imeli veliko premoženje. In ničesar si niso vzeli s seboj. Župnik je 
v kroniki zapisal, da je pustil pol strani prazne, da bi takšne zapisal v 
kroniko, a je pozneje svoj namen opustil. Vi pa točno veste, koliko ste že 
darovali, zato bodite hvaležni Bogu, da ste lahko in da ste z veseljem 
darovali. Iskren boglonaj!  

2. V sredo bomo imeli rekolekcijo na Prihovi. Zato bo maša ob 10.00 uri. 
Mašo bomo darovali za nekdanjo gospodinjo +Terezijo Zorko, kar je še 
dodatna spodbuda, da se je udeležimo v čim večjem številu. 

3. Prihodnjo soboto, 10. 2. ob 19.00 uri bosta gosta srečanja mladih, 
zakonca Janez in Ana Rožman iz Kranja. Spregovorila bosta o 

zakonskem in družinskem življenju ter o pripravi na zakon. Vsi mladi 
lepo vabljeni na to srečanje. 

4. 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. 

5. Iskrena hvala za dejavno sodelovanje, za čiščenje in krašenje cerkve, za 
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 
Čez dva tedna, to je na prvo postno nedeljo bomo imeli na Prihovi 
škofovo vizitacijo. Gre za pastoralni obisk nadpastirja nadškofa Alojza 
Cvikla. Predvideni spored vizitacije: 
Sobota, ob 19.00 uri: srečanje Jureta Sojča z mladinsko skupino 

Nedelja: nadškof vodi somaševanje ob 7. in 10. uri (tajnik Jure v spovednici) 

 8.30-9.30: srečanje ŽPS-ja in ključarjev z nadškofom 

 11.15-12.00: srečanje nadškofa z organisti in kateheti 

 14.00: obisk in molitev na grobovih duhovnikov 
 14.30: ogled podružnične cerkve sv. Jošta 
 15.00: ogled župnišča, Župnijskega doma Marijinega varst-

va, župnijske cerkve in drugih poslopij 
 15.15: srečanje z župnikom in pregled vsega, kar spada k 

župnijskemu delu v pisarni. 
 

Razpored bralcev Božje besede 

5. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

04.02.2018 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Žan Pem 
6. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

11.02.2018 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Žan Pem 
1. postna nedelja 

Otroška nedelja 

18.02.2018 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

OTROCI 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 
Prihova:                 petek 7. 12. 2017 Sp. Grušovje:      petek 26. 01. 2018 

Raskovec:          petek, 15. 12. 2017 Preloge:             sobota, 3. 02. 2018 

Dobrova :            petek 22. 12. 2017 Vrhole:                 petek, 9. 02. 2018 

Dobriška vas:      petek 29. 12. 2017 Sevec:                petek, 16. 02. 2018 

Pobrež:                  petek 5. 01. 2018 Prepuž:               petek, 23. 02. 2018 

Novo Tepanje:     petek 12. 01. 2018 Vinarje:                 petek, 2. 03. 2018 

Zg. Grušovje:     petek, 19. 01. 2018 Čiščenje je lahko v petek ali soboto. 

5. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

04.02.2018 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Marijo Pliberšek 

(1508) 
Ponedeljek 05. 02. 2018 

Agata, devica 
Ob 7.00 za + Franca Mlakarja (obl.) in + 

Zimekove 
Torek 06. 02. 2018 

Pavel Miki in drugi japonski 

mučenci 
Ob 18.00 za +Stanka Mlakarja 

Sreda 07. 02. 2018 

Koleta (Nika), redovnica 
Somaševanje dekanijskih duhovnikov. 

Ob 10.00 za + Terezijo Zorko (1424) 

Četrtek 08. 02. 2018 

Prešernov dan 
Ob 7.00 za + Ivana Sevška (obl.) 
Ob 10.00 za +Miro Pučnik (obl.)  

Petek 09. 02. 2018 

Apolonija (Polona), mučenka 
Ob 18.00 za + Ivano Leskovar (1598) 

Sobota 10. 02. 2018 

Sholastika, devica 

Ob 7.00 za +Alojzijo Brdnik (obl.) in vse + 

iz družine Brdnik  

6. nedelja med letom 

Lurška Božja Mati 

Dekliška nedelja 

11.02.2018 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Jožefo Pliberšek 

(obl.) 
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Papež Frančišek: Oderuštvo je težki greh: »Ubija življenje, tepta 

dostojanstvo oseb, je prenašalec ko-

rupcije in ovira skupno dobro.« Prav 

tako slabi družbene in ekonomske 

temelje v državi. Z mnogimi revnimi, 

mnogimi zadolženimi družinami, 

mnogimi žrtvami kaznivih dejanj in 

mnogimi pokvarjenimi osebami, no-

bena država ne more načrtovati ekonomske rasti in se čutiti varna. 

 
 SVETNIK TEDNA – sveta Apolonija (Polona), mučenka 
 

Sv. Apolonija je svetnica zgodnje krščanske dobe. Verni ljudje pa so jo že od 
nekdaj zelo častili kot priprošnjico zoper zobobol. Njeno mučenje - s surovimi 
udarci so ji izbili zobe - je upodobilo veliko umetnikov v lesu, kamnu ali na 
platnu. Njeno podobo srečujemo v sto in sto cerkvah po vseh krščanskih 
deželah, tudi slovenskih. Največkrat jo upodabljajo s 
palmo kot znamenjem mučeništva v eni roki in z 
zobom v kleščah v drugi. Krščanski pisatelj Tertulijan 
piše, da očitajo pogani kristjanom, da so oni krivi vseh 
javnih nesreč in ljudskih nadlog. Če je povodenj, če je 
suša ali potres, lakota ali kuga, brž vpijejo: Kristjane 
levom! Tako se je večkrat zgodilo, da je nahujskana 
drhal divje preganjala kristjane, ko jim je državna ob-
last dala mir. Bilo naj bi leta 249. Takrat je vladal 
rimski cesar Filip Arabec, kristjanom naklonjen, morda 
celo sam kristjan. Takrat je v Aleksandriji neki zloben 
vedež, poganski pesnik, ščuval drhal zoper kristjane. 
Najprej so zgrabili priletnega moža, Metrasa po i-
menu, in ga silili, naj govori brezbožne besede. Ko ni 
poslušal, so ga pretepli in ga z ostrimi trsti zbadali v 
obraz in oči, ga vlekli v predmestje in kamnali. Nato so neko verno ženo, Kvin-
to po imenu, gnali v tempelj in silili, naj moli malika. Ko se je obrnila proč in se 
zgrozila, so jo zvezali za noge in vlekli skozi vse mesto po hrapavem kamni-
tem tlaku, pretepali z biči in gnali na isti kraj. Nato so vsi navalili na hiše krist-
janov. Kogar je kdo poznal, so ga napadli, odgnali, oropali in okradli. Takrat so 
zgrabili tudi starejšo devico Apolonijo, ki je bila najbrž diakonisa, in ji z udarci 
po čeljustih izbili zobe. Pred mestom so naložili grmado in ji grozili, da jo bodo 
živo zažgali, če ne bo z njimi bogokletno govorila. Ona je prosila, naj jo za 
trenutek izpuste. Pogumna mučenka je tedaj po božjem navdihu prehitela silo 
in se sama vrgla v ogenj.  Goduje 9. februarja.  
 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"  

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

   BL. DEVICE MARIJE. 

5. nedelja med letom 

      Nedelja mož in fantov 

VI STE SOL ZEMLJE IN LUČ SVETA. 

04. 02. 2018 – 11. 02. 2018 

POVZETEK PASTIRSKEGA PISMA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2018: 

Sveti krst je začetek poti vere. Vzpostavlja ponovno prijateljstvo z Bo-
gom. Tisto prijateljstvo, ki nam je bilo odtujeno z grehom prastaršev. A 
to za rast v veri ni dovolj. Če ne poglabljamo  poznavanja vere in prist-
nega odnosa z Bogom z evharistijo, nam bo zmanjkalo moči za življen-
je v pristnem krščanskem duhu. V občestvu in v starševstvu smo dolžni 
krščencem vzpodbujati občutek osebne pripadnosti Kristusu. Najlepši 
način je z rednim, zbranim obhajanjem zakramenta evharistije. Kot 
pravi papež Frančišek: »Obhajilo ni nagrada za popolne, temveč 
zdravilo za grešne.« Morda se tega premalokrat zavedamo. 
Evharistija nam omogoča, da postajamo vedno bolj ljudje občestva. 
Kristjan je namreč vedno vraščen v cerkveno skupnost. Ta pa mora biti 
odprta. Danes bolj kot kdaj prej – brez obsojanja in izključevanja, tistih, 
ki se ob različnih življenjskih situacijah želijo približati Cerkvi. Bodimo 
jih veseli, vključujmo jih v praznovanja, bodimo oznanjevalci. Vsi 
imamo to nalogo, ne samo duhovniki. 
Zaklad vere najprej otroku prinesejo starši, dragocena je tudi vloga 
starih staršev. Njihov vzgled v času med krstom in začetkom verouka 
je odločujoč. Ob tem jim stojijo ob strani duhovniki, ki omogočajo živa 
občestva, v katerih se mlade družine povezujejo in se počutijo dobro. 
Kljub težavam in evangeliju nasprotujočim si okoliščinam, ne smemo  
izgubiti upanja in navdušenja za evangelizacijo novega rodu. Z Božjo 
pomočjo. 
 

Nekaj praktičnih misli ob zgoraj povedanem: 
1. Krst otroka DA, nedeljska maša NE = podobno kot sprejem darila DA, 

hvaležnost darovalcu NE!  
2. Verouk DA, nedeljska maša NE = podobno kot nasvet zdravnika DA, 

zdravila NE! 
3. Krstno srečanje s Kristusom DA, življenje iz krstnih obljub NE = 

podobno kot obljuba DA, izpolnitev NE! 
4. K obhajilu DA, k spovedi NE = podobno kot novi obliž na gnojno rano 

DA, očiščenje rane NE. 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_8s3V2YfZAhVEKuwKHeyaBQ4QjRwIBw&url=https://www.nm-kloster.si/?p%3D1991&psig=AOvVaw0IHgekGkG32MC0hEK7jpXQ&ust=1517677032752979
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii9eyP2ofZAhWRyqQKHb1FBnQQjRwIBw&url=http://zupajastrebarsko.hr/svetac.asp?id%3D174&psig=AOvVaw2K0v-eQMYesdq2hnw7MTvT&ust=1517677153562352
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

