
1. Danes je za našo župnijo posebej milostni dan, ker je z nami nadškof 
msgr. Alojzij Cvikl. Pastoralna vizitacija je pregled poslanstva in bratsko 
srečanje s škofom ordinarijem. Prav je, da doživi našo majhno župnijsko 
občestvo tako v naših korajžnih, trdnih in upanja polnih korakih, kot tudi 
v kakšnih ábotnih. Glavno je, da se imamo lepo na Prihovi in da živimo 
svoje krščanstvo v veselju in odgovornosti.  

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

 11.15-12.00: srečanje nadškofa z organisti, kateheti in mežnarjem 

 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 župnijske administracije. 

2. Včeraj je imel g. Jure Sojč srečanje z mladinsko skupino. Srečanja se je 
udeležilo 13 mladiincev in mladink. Govorili so o poklicanosti, 
postu in o dejavnostih v župniji. Iskrena hvala g. Juretu Sojču 
za spodbudne besede in pričevanje, obenem pa hvala tudi 
mladincem, ki so se srečanja z veseljem udeležili.  

3. Smo v postnem času in prav je, da ob petkih premišljujemo o skrivnostih 
križevega pota. Četudi bom prihodnji petek odsotenl, vas prosim, da 
pridete pol ure pred večerno mašo in se pridružite molitvi križevega 
pota, ki ga bosta vodile katehistinji Tina in Urška ter katehet Samo. 

4. Prihodnjo soboto bo na Prihovi poldnevni oratorijski dan s pričetkom ob 
9.00 uri in sklepom ob 12.00 uri. Vabljeni vsi šolski in predšolski otroci. 

5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Od 19. do 24. marca 2018 bo v Rimu potekalo  
predsinodalno srečanje za mlade 

Ne bo se »govorilo o mladih«, ampak bodo mladi sami tisti, ki bodo »go-
vorili o sebi«: v svojem jeziku, s svojim navdušenjem in rahločutnostjo. 
Sinoda namreč ne bo samo »o 
mladih«, ampak »za mlade« in 
»z mladimi«. 
Ključna beseda bo »poslušan-
je«. Mlade se bo poslušalo 
»neposredno«, »v živo«, da bi 
bolje razumeli njihovo situacijo: 
kaj mislijo o sebi in o odraslih, 
kako živijo vero in s katerimi 
težavami se soočajo kot krist-
jani, kako načrtujejo svoje 
življenje in na katere težave 
naletijo pri razločevanju svoje 
poklicanosti, kako vidijo Cerkev in kakšno Cerkev bi radi itd. 
Predsinodalno srečanje bo priložnost stopiti v korak z mladimi in se sku-
paj podati na pot: »Hoditi z mladimi pomeni tudi opredeliti specifične 
pastoralne poti, ki bodo krščanski skupnosti pomagale utrditi projekte 
mladinske pastorale, ki bodo ustrezale zahtevam današnjih mladih.« 

Razpored bralcev Božje besede 

1. postna nedelja 

Otroška nedelja 

18.02.2018 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

OTROCI 

2. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

25.02.2018 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Pavlica Pučnik 
3. postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

04.03.2018 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Urška Flis 
 

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. 

1. postna nedelja 

Otroška nedelja 

18.02.2018 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za +Slavka Mlakarja (obl.) 
Ob 10.00 uri za +Antona Brdnika (1602) 

Ponedeljek 19. 02. 2018 

Konrad iz Piacenze, spokornik 
Ob 18.00 za + Matildo Mlakar in Mileno 

Pučnik (obl.) 
Torek 20. 02. 2018 

Leon Sicilski, škof 
Ob 18.00 za + Marijo (obl.) in Antona Zaj-

ka 
Sreda 21. 02. 2018 

Peter Damiani, škof 
 

Četrtek 22. 02. 2018 

Sedež apostola Petra 
Ob 17.00 za + Stanislava Kuka (8. dan) 
Ob 18.00 za + Justina Jevšenaka (obl.) 

Petek 23. 02. 2018 

Polikarp, škof 

Ob 7.00 za +Pavla Kropfa (obl.) 
Ob 18.00 za + Alojza Roriča (obl.) in soro-

dnike 
Sobota 24. 02. 2018 

Matija, apostol 
Ob 7.00 za + Matija Pema, Antonijo in sina 

Ivana 
2. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

25.02.2018 

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

(obl.) 



Svetnik tedna – Matija, apostol 
 
Izvoljeno ljudstvo stare zaveze je sestavljalo dvanajst izraelskih rodov, božje 
ljudstvo nove zaveze pa simbolično predstavlja dvanajst apostolov, ki jih je 
Jezus izbral iz vrst svojih učencev za svoje najožje sodelavce in nadaljevalce 
svojega poslanstva. Namesto Jezusovega izdajalca Juda Iškarijota, ki si je vzel 
življenje, so dvanajsteri po Gospodovem vnebohodu izvolili »nadomestnega 
apostola«. Volitev so opravili z žrebom, ki je določil Matija. Volitve je vodil 
apostol Peter, ki so mu drugi apostoli priznavali prvenstvo. V svojem nagovoru 
pred volitvami je navedel dva pogoja, ki ju mora izpolnjevati bodoči dvanajsti 
apostol: da je bil med Jezusovimi učenci od začetka njegovega javnega delova-
nja ter da je videl vstalega Gospoda. Naloga apostolov je namreč oznanjati 
Jezusov nauk in pričevati o njegovem vstajenju. Matija je bil najbrž med tistimi 
dvainsedemdesetimi, ki jih je Jezus »poslal pred seboj po dva in dva v vsako 
mesto in kraj, kamor je hotel sam priti,« kot piše evangelist Luka, in jim pred 

odhodom dal podobna navodila kot aposto-
lom. Poleg Matija je bil kandidat za »nadome-
stnega apostola« še Jožef Barsaba z vzdev-
kom Justus (Pravični). Po žrebu je Bog izbral 
Matija in ga dal Cerkvi za apostola. Tako se je 
uresničil pomen njegovega imena, ki ga slo-
venimo z Bogdan, čeprav bi bilo pravilneje 
reči Božidar. Sveto pismo o apostolu Matiju ne 
pove nič drugega kakor to, kar je zapisano o 
njegovi izvolitvi. O njegovem delovanju govori 
apokrifni spis Dejanja Andreja in Matija v mes-
tu ljudožercev iz 2. stoletja, ki so si ga izmislili 
krivoverski gnostiki, ki so Matiju podtaknili tudi 
Evangelij po Matiju. Srednjeveška Zlata 
legenda pripoveduje, da je apostol Matija misi-
jonaril v Makedoniji, kjer je storil veliko čude-
žev in nazadnje umrl kot mučenec. Staro izro-
čilo pa ve povedati, da je Matija oznanjeval 

evangelij najprej po Judeji, nato pa med pogani v Etiopiji, kjer je okoli leta 63 
umrl mučeniške smrti: najprej so ga pobili s kamenjem, potem pa s sekiro 
obglavili, zato ga najpogosteje upodabljajo s sekiro. Za svojega zavetnika so si 
ga izbrali tisti obrtniki, ki pri svojem delu uporabljajo ostra orodja: mesarji, 
tesarji, krojači pa tudi drugi: stavbeniki in kovači ter celo slaščičarji slednje je 
treba povezati s pregovorom: »Svet' Matija led razbija, če ga ni, ga naredi«, ki je 
v taki ali podobni obliki znan po vsej Evropi. Ta pregovor hoče povedati, da ima 
ta svetnik 'oblast' odločati, ali bo zime konec ali se bo začela znova. Njegov 
praznik se obhaja 24. februarja (nekdaj se je v prestopnem letu preselil na 25. 
februar), po novi preureditvi koledarja je prestavljen na 14. maj, pri nas ga 
zaradi prastare navade slavimo 24. februarja. 

 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

1. postna nedelja 

        Otroška nedelja 

Spreobrnite se in verujte evangeliju! 

18. 02. 2018 – 25. 02. 2018 

 

Papež Frančišek: Preziranje drugih=lažni post! 
Pravi post je namreč usmerjen v pomoč drugim. 
Postiti se je treba dosledno, ne zato, da bi se ka-
zali in pri tem prezirali druge ali pa se prepirali in 
prerekali. Izaija opisuje post takole: »Raztrgaj 

krivične spone, odpni vezi jarma, osvobodi tlačene in zlomi sleherni 
jarem.« (Iz 58,1-9)   
Treba se je postiti, da bi pomagali drugim, in to z nas-
mehom. Post je tudi v tem, da se ponižamo, in sicer tako, 
da razmišljamo o svojih grehih in Gospoda prosimo 
odpuščanja: »Če bi ta greh prišel ven, če bi prišel v časo-
pise – kakšna sramota!« Tudi greha se moramo sramovati. 

»Razmišljam o mnogih hišnih pomočnicah, ki si služijo kruh s 
ponižujočim in preziranim delom,« je dejal in pripovedoval, kako je na 
domu nekega svojega prijatelja bil priča, ko je njegova mama dala klo-
futo hišni pomočnici, stari 81 let. Treba se je vprašati, kako se do teh 
ljudi obnašamo – kot do oseb ali kot do sužnjev? »Jih pravično plaču-
jemo, imajo počitnice, so osebe ali so živali, ki ti pomagajo na tvojem 
domu? Razmislite o tem. Kako se mi obnašamo do svojih podrejenih? 

Papež je podelil še eno osebno izkušnjo. Ko je govoril z nekim 
gospodom, ki je izkoriščal hišne pomočnice, mu je razložil, da je to 
težki greh, saj so »Božja podoba kakor mi«, medtem ko je ta gospod 
trdil, da gre za »manjvredne ljudi«. Post, ki ga želi Bog, je tudi »podeliti 
svoj kruh z lačnim« in »v hišo pripeljati bedne brezdomce«, »obleči 
nagega, ko ga vidiš« in »ne zanemarjati svojih sorodnikov«.  
Vprašajmo se: »Ali moj post pride do nudenja pomoči drugim? Če 
ne, je lažen, je nedosleden in te vodi po poti dvojnega življenja. Ali 
se pretvarjam, da sem kristjan, pravični? Kakor farizeji, kakor saduceji. 
A v sebi to nisem. Ponižno prosimo milost doslednosti. Doslednost. Če 
neke stvari ne morem narediti, je ne bom delal. Nikakor pa je ne delaj 
nedosledno. Naredi samo tisto, kar lahko narediš, in to s krščansko 
doslednostjo.  Naj nam Gospod podeli to milost.« 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHztX1qa3ZAhUIsaQKHS8wAI4QjRwIBw&url=http://zupnija-mb-magdalena.rkc.si/cms/index.php/bogosluzje/23-misel-tedna-category/62-1-postna-nedelja&psig=AOvVaw0bcfZmtHHt6fES8swGQQdy&ust=1518969872755511
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWl9mhqq3ZAhXHAewKHfZLCcIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fsl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSveti_Matija&psig=AOvVaw2bO2y8MFLvYYbA6xswUrg1&ust=1518969973890056
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

