
 

 

1. Četudi je praznik sv. Cecilije mimo, mi dovolite, da vnovič izrazim svojo 
hvaležnost vsem pevskim skupinam (MePZ, Moški pevski zbor, Jubilus in 
otroški pevski zbor), organistoma in organistki, ter vsem, ki s svojo 
pesmijo in glasnim odgovarjanjem duhovniku povzdigujete duha 
bogoslužja in nam omogočate globlje doživetje Božjih skrivnosti. Naj vam 
sv. Cecilija izprosi milosti, da vam bo bogoslužje zmeraj vir in izvir 
največjega veselja ter čas posvečen Bogu. Iskren boglonaj za vaše 
služenje Bogu in Cerkvi. 

2. Tudi letos bo prišel na Prihovo sv. Miklavž. Tokrat nas bo obiskal v soboto 
8. 12., ob 16. uri v naši cerkvi. Prispevek za Miklavža (10€) lahko oddate 
danes in prihodnjo nedeljo po obeh svetih mašah v veroučni učilnici. Lepo 
vabljeni, da se nam pridružite. 

3. V sredo smo se poslovili od + brata in žpk v Črenšovcih, Ivana Krajnca. 
Iskrena hvala, da ste organizirali avtobus in prišli tudi z osebnimi vozili ter 
pokazali, da znate biti skupaj z vašim dušnim pastirjem tako v srečnih in 
manj srečnih trenutkih življenja. Iskrena hvala za darovane maše: 
mladinski skupini (1. sv. mašo), faranom (2 sv. maši) in pevcem zbora 
Marije zavetnice (za eno sv. mašo). Slovo je bilo nadvse velikonočno. 
Upam, da ste opazili, da smo prepevali predvsem velikonočne pesmi, 
pesmi vere in upanja na snidenje v nebesih. Nobene posvetne pesmi ni 

bilo, kakor se to dogaja pri naših pogrebih. Namreč pri cerkvenem 
pogrebu naj bi bile le cerkvene pesmi in še pri tem le tiste, ki izražajo vero 
v Vstalega Gospoda.    

4. Včeraj pa smo se poslovili od +Jožefa Pliberška (Žužman), dolgoletnega 
ključarja, bralca Božje besede in dobrotnika. Naj mu bo Gospod bogat 
plačnik za vse dobro, kar je storil med nami. Obenem pa se zahvaljujem 
tudi vašemu nekdanjemu dekanu in žpk. iz Prevalj, g. Francu Brglezu za 
mašo in pogreb. 

5. Učenci  šole in otroci vrtca Prihova vas vabijo v nedeljo, 2.12.2018 ob 11. 
uri, na ogled božično-novoletnega bazarja v dvorano Župnijskega doma 
Marijinega varstva na Prihovi. Spretne roke otrok so za vas ustvarile 
različne zanimive izdelke. Zbrana sredstva bodo namenili za potrebe 
njihovih dejavnosti.               Učenci in otroci vrtca in šole Prihova 

6. 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 €, za spodbudo za dejavnosti v župniji pa jim lahko namenite tudi 
kakšen evro več. Od tega ne bodo bolj bogati, bodo pa dodatno motivirani 
in potrjeni v svoji dobroti in ljubezni do župnije). 

7. V župnijski pisarni lahko dobite Marijanski koledar (3 €). 
8. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in 

vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
9. Z današnjim dnem začenjamo teden Karitas. Z geslom »MLADOST IZ 

KORENIN MODROSTI« nagovarja k povezanosti med mladimi in 
starejšimi. Mladi v družbi iščejo priložnosti, kjer se lahko izkažejo, dobijo 
svojo vlogo, se učijo in 
osebnostno rastejo. 
Starejši pa so povabljeni, 
da so odprti za ideje, ki jih 
prinašajo mladi, da jim 
zaupajo in jih sprejemajo v 
vsej njihovi enkratnosti. 
Papež Frančišek je ob 
sklepu Sinode o mladih 
rekel, da je treba mlade poslušati, slišati in sprejemati. Če želimo tako 
delati, je potrebno srečanje. In prostovoljstvo je priložnost za srečanje 
mladih s starejšimi in vseh skupaj z ljudmi v stiski. V Tednu Karitas bo 
Slovenska karitas 28. 11. 2018 organizirala dobrodelni koncert Klic 
dobrote, ki bo tradicionalno potekal v dvorani Golovec v Celju.  

Liturgični kotiček 
Nedelja Kristusa Kralja vesoljstva je zadnja nedelja v cerkvenem letu. To 
je nedelja, ko se spominjamo, da ima Kristus kot Božji Sin in Odrešenik 
sveta, najvišjo čast in oblast nad človeštvom in zgodovino.  

34. nedelja med letom 
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 

Nedelja žena in mater 

25. 11. 2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 za +Maksa Gosnika (obl.) in 

starše 

Ponedeljek 26. 11. 2018 

Obl. posvetitve celjske stolnice 
 

Torek 27. 11. 2018 

Modest in Virgil, škofa 
 

Sreda 28. 11. 2018 

Katarina Laboure, redovnica 

Ob 17.00 uri za +Marijo Košir, Franca in 
Mihaela Godina 

Ob 18.00 uri za + Ano Vagner (1813) 
Četrtek 29. 11. 2018 

Filomen, mučenec 
Ob 17.00 za + Antona Leskovarja  
Ob 18.00 uri za + Draga Kamenika (obl.) 

Petek 30. 11. 2018 

Andrej, apostol 
Ob 7.00 uri za + Marijo Pliberšek (obl.) 

Sobota 01. 12. 2018 

Edmund Campion, mučenec 
Ob 7.00 uri za +Andreja in Moniko Lubej 

1. adventna nedelja 

Nedelja Karitas 

Nedelja mož in fantov 

02. 12. 2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 za +Vero, Amalijo in Karla 

Juharta 

https://www.karitas.si/wp-content/uploads/2018/11/slider-Teden-Karitas.jpg


Razpored bralcev Božje besede 
34. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

25.11.2018 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Mira Rubin 

10.00 
1. berilo: Polona Mlakar 
2. berilo: Pija Pučnik 

1. Adventna nedelja 
Nedelja mož in fantov 

02.12.2018 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Martin Juhart 

10.00 
1. berilo: Simona Borovnik 
2. berilo: Pavlica Pučnik 

2. Adventna nedelja 
Dekliška nedelja 

09.12.2018 

7.00 
1. berilo: Marjana Pučnik 
2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 
1. berilo: Tina Sojar Voglar 
2. berilo: Daša Pučnik 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 
Prihova:                     petek 7. 09. 2018 Sp. Grušovje:         petek 26. 10. 2018 

Raskovec:              petek, 14. 09. 2018 Preloge:                 sreda! 31. 10. 2018 

Dobrova :                petek 21. 09. 2018 Vrhole:                   petek, 09. 11. 2018 

Dobriška vas:         petek 28. 09. 2018 Sevec:                    petek, 16. 11. 2018 

Pobrež:                      petek 5. 10. 2018 Prepuž:                   petek, 23. 11. 2018 

Novo Tepanje:        petek 12. 10. 2018 Vinarje:                   petek, 30. 11. 2018 

Zg. Grušovje:         petek, 19. 10. 2018 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

Drage organistinje, organisti in pevovodje! 
Ob godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, 
se Vas v molitvi hvaležno spominjam in kličem na 
Vas in Vaše plemenito delo Božji blagoslov! 

Vloga organista in pevovodje je izjem-
nega pomena v župnijskem občestvu, kar se na 
lep način odraža pri bogoslužju. Zato se Vam zah-
valjujem za Vaše poslanstvo. Vem namreč, da ta 
vaša služba zahteva Vašo osebno žrtev in napor. 
Po drugi strani pa, ko si prizadevate, da je cerkve-
na glasba povezana z bogoslužjem, izvajanje te 
glasbe vernikom na enkraten in nenadomestljiv 
način pomaga k zbranosti, molitvi in doživljanju 

Božje bližine. 
Že sv. Avguštin je zapisal, da je cerkvena glasba »izraz veselja 

in ljubezni«, ko je Božje ljudstvo zbrano ob oltarju. Cerkvena glasba nas 
vodi v skrivnost Boga, nam približa posamezne dele sv. maše, približa 
nam sporočilo liturgičnega časa, ki ga obhajamo. 

Po Vas, drage organistinje, organisti in pevovodje, se zahvalju-
jem tudi vsem pevkam in pevcem. Hvala vsem za Vašo požrtvovalnost in 
darežljivost! 
Naj Vas na priprošnjo sv. Cecilije vse spremlja obilen Božji blagoslov! 

msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadškof metropolit 
 

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

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE"                 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL. 

DEVICE MARIJE. 

34. nedelja med letom     

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 

Nedelja žena in mater 

25. 11. 2018 – 02. 12. 2018  

 

Papež Frančišek: Bogastvo mora imeti družbeno razsežnost 
Če je na zemlji lakota, to ni zato, ker bi primanjkovalo hrane. Nasprotno, 
zaradi zahtev trga včasih pride do uničevanja hrane. Kar manjka, je 
svobodno in dolgoročno podjetništvo, ki bi zagotovilo pravično distribuci-
jo. Kot piše v Katekizmu: »Pri uporabi zemeljskih dobrin mora človek na 
zunanje reči, ki jih ima zakonito v lasti, gledati ne tako, kakor da so sa-
mo njegove, temveč tudi kot na skupne, in sicer v smislu, da morajo ko-
ristiti ne zgolj njemu, ampak tudi drugim« (KKC 2404). Kot je poudaril 
papež, mora vsako bogastvo, da bi zares bilo dobro, imeti družbeno 
razsežnost. Kar zares posedujem, je to, kar znam dati. V tem smislu 
stopi v ospredje pozitiven in širši pomen zapovedi Ne kradi. »Pose-
dovanje neke dobrine naredi iz njenega lastnika oskrbnika Božje pre-
vidnosti« (KKC 2404). Nihče ni absoluten gospodar dobrin, ampak je 
njihov oskrbnik, je ponovil papež in poudaril: »Lastnina je odgovornost. 
Vsaka dobrina, ki je zunaj logike Božje previdnosti je izdaja v 
najglobljem smislu besede. Kar zares posedujem, je to, kar znam dati.« 
In ravno to je po papeževih besedah merilo, s katerim lahko ocenim, ali 
z bogastvom znam upravljati dobro ali slabo. Kar zares posedujem, je 
to, kar znam dati. Če znam dajati, če sem odprt, sem torej bogat ne sa-
mo v tistem, kar posedujem, ampak tudi v velikodušnosti, tudi v smislu 
dolžnosti dajanja bogastva, da bi ga vsi bili deležni. »Če namreč nečesa 
ne zmorem dati, je to zato, ker me ta stvar poseduje, nad mano ima moč 
in jaz sem njen suženj. Posedovanje dobrin je priložnost za njihovo 
pomnožitev s ustvarjalnostjo in za njihovo uporabo z velikodušnostjo. 
Tako rastemo v ljubezni in svobodi.« Življenje ni čas za posedovanje, 
ampak za ljubezen. Ob koncu kateheze je papež Frančišek spomnil, da 
se sam Kristus, čeprav je bil Bog, »ni ljubosumno oklepal svoje enakosti 
z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil« (Flp 2,6-7) ter nas obogatil s 
svojim uboštvom (glej 2 Kor 8,9). Medtem ko se človeštvo muči, da bi 
imelo več, Bog odrešuje s tem, da postane ubog. Tisti križani Človek je 
za vse plačal neprecenljivo odkupitev s strani Boga Očeta, ki je bogat v 
usmiljenju (gl Ef 2,4). Kar nas dela bogate niso dobrine, ampak ljubezen. 

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

