4. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
Blaž, škof in mučenec
03. 02. 2019
Ponedeljek 04. 02. 2018
Irmtruda (Irma)
Torek 05. 02. 2019
Agata, devica in mučenka
Sreda 06. 02. 2019
Pavel Miki in japonski
mučenci

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Ob 10.00 uri za + Jožefa in Marijo Pliberšek
(Žužman)
Ob 17.00 za + Marijo Zorko (1886)
Ob 17.00 za +Franca Mlakarja (obl.) in
+Zimekove
Ob 9.30 za + duhovnike: Ivana Krajnca, Viljema
Šolinca, Ludvika Počivavška, Romana Štusa, p. Stanislava Kompareta, p. Alojzija
Kolednika
Ob 17.00 za + Iváno Majšler (8. dan)

Četrtek 07. 02. 2019
Ob 17.00 za + Stanislava Kuka (obl.)
Rihard, kralj
Petek 08. 02. 2019
Ob 17.00 za + Miro Pučnik (obl.)
Honorat, škof
Sobota 09. 02. 2019
Ob 7.00 za + Antona, Branka in starše KoprivApolonija, devica in
nik
mučenka
5. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Dekliška nedelja
Ob 10.00 uri za + Borisa Rateja (obl.)
10. 02. 2019
1. Danes obhajamo god sv. Blaža, škofa in mučenca. Za zdravje pravimo,
da je naše največje bogastvo. To najbolje vedo naši bolniki, pa tudi tisti, ki
so že kdaj preboleli kakšno hujšo bolezen. Iz Svetega pisma vemo, da je
Jezus bil bolnim še posebej naklonjen in da je rad uslišal njihovo prošnjo
za ozdravljenje. Zato ste povabljeni po sklepnem blagoslovu, da pristopite
k blagoslovu na priprošnjo sv. Blaža, ki je blagoslovil mladeniča, ki je
umiral zaradi bolečin v grlu in potem čudežno ozdravel.
2. V petek, 1. 2. 2019 smo se poslovili od + žpk. Viljema Šolinca (r. 3. 1.
1929 v Kikindi, +29. 1. 2019 v Celju), ki je bil od 1. 9. 1956
do 10. 11. 1957 kaplan na Prihovi. Na Prihovo je prišel kot
novomašnik in sicer ob koncu petega letnika Teološke
fakultete in se od tukaj vozil v Ljubljano, kjer je opravil še
šesti letnik. Po dobrem enem letu je odšel za kaplana v
Dravograd in potem na druge župnije, med katerimi je bila
Bizeljsko zadnja župnija, kjer je bil župnik kar 32 let. Vabim
vas, da se ga iz hvaležnosti za vse, kar je tukaj dobrega storil, radi spominjate v svojih molitvah. Pogreba v Šentjurju pri Celju sem se udeležil s
ključarjema Alojzom Pučnikom in Alojzom Lubejem ter organistom Petrom

Tonkovičem. Verujemo, da je duhovnik Vilijem ob izteku svojega zemeljskega življenja, ob srečanju s svojim Stvarnikom na pragu večnosti mogel
reči: »Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil.« (2 Tim 4,7)
Naj odslej iz nebes prosi tudi za vse nas Prihovčane! R.i.P.
3. V sredo bo pri nas dekanijska rekolekcija oziroma pastoralno srečanje
duhovnikov. Ob 9.30 bomo za + duhovnike darovali sv. mašo, nato bomo
imeli duhovno razmišljanje in pastoralno načrtovanje. Vabljeni k sv. maši
in molitvi za duhovnike, še posebej za nove duhovne poklice.
4. V adventni akciji za lačne otroke so otroci oddali le tri šparavčke v katerih
pa je bilo nepričakovano veliko denarja, kar 152,- €. Iskrena hvala otrokom in seveda staršem za dar, ki sem ga že odnesel na Misijonsko središče Slovenije v Ljubljani.
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.
Z današnjim dnem smo dobili prenovljeno podobo verskega časopisa
Družine. Ob tej priložnosti nam je omogočeno, da tisti, ki želite, izpolnite
posebni kartonček in boste brezplačno dobili tri številke Družine. Ob tem,
da boste izpolnili kartonček za brezplačne tri številke, kar ne pomeni, da
morate potem biti naročeni na Družino, dobite tudi brezplačno kuharsko
knjižico Praznične dobrote. Tako vam bo g. Samo Pučnik ob izhodu iz
cerkve delil kartončke, ki jih izpolnite in omenjene knjige, ki jih s pridom
uporabite v vaši kuhinji. Družina je bila vedno glas tistih, ki niso imeli
glasu, in blizu ljudem, kar je glavno vodilo še zdaj. Z njeno prenovo želijo
nagovoriti bralce srednjih let in mlade družine. Vse teme od kulturnih,
mednarodnopolitičnih do popularnih so prežete s krščanskim pogledom.
4. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
03.02.2019
5. nedelja med letom
Dekliška nedelja
10.02.2019
6. nedelja med letom
Družinska nedelja
17.02.2019

7.00
1. berilo: Marjana Pučnik
2. berilo: Mira Rubin
7.00:
1. berilo: Martin Juhart
2. berilo: Kristina Strnad
7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Marjana Pučnik

10.00
1. berilo: Lucija Pučnik
2. berilo: Petra Jug
10.00
1. berilo: Žan Pem
2. berilo: Pavlica Pučnik
10.00
1. berilo: Polona Mlakar
2. berilo: Tina Sojar Voglar

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek 7. 12. 2018
petek, 14. 12. 2018
petek 21. 12. 2018
petek 28. 12. 2018
petek 4. 01. 2019
petek 11. 01. 2019
petek, 18. 01. 2019

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek 25. 01. 2019
petek 01. 02. 2019
petek, 08. 02. 2019
petek, 15. 02. 2019
petek, 22. 02. 2019
petek, 01. 03. 2019
Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

SVETNIK TEDNA – sv. Agata, 5. februar
Življenjepis današnje svetnice, ki ga je na podlagi legende za mohorsko knjigo
Življenje svetnikov in svetnic Božjih pred več kot sto leti napisal Josip Rogač,
duhovnik ljubljanske škofije, se bere kot roman. Na začetku pisec pove, da je ta
svetniški cvet zrastel v plemeniti družini v mestu Katanija na Siciliji. Bila je
“nežna, telesno in dušno visoko obdarjena deva ter je zaslužila svoje lepo ime Agata”, ki po naše pomeni Blaga ali Dobra. Njena lepota je privabljala številne snubce,
med katerimi je bil tudi Kvintijan, “glavar sicilskega otoka”. Agata, ki je svoje srce
oddala Božjemu Ženinu, je vse gladko zavrnila. Tudi Kvintijana. Ko je pod cesarjem Decijem leta 250 izbruhnilo preganjanje kristjanov, se je Kvintijan spomnil, da
je Agata odbila njegovo ponudbo, ker je kristjanka. Nastopila je ura maščevanja.
Poklical jo je pred svoj sodni stol in jo najprej zlepa, potem s številnimi krutimi
mukami hotel pripraviti do tega, da bi prelomila svojo zaobljubo devištva in da bi
se odpovedala svoji veri. Vse zaman. Agata je junaško vztrajala do konca. Opis
njenega mučeništva je nastal šele v 5. stoletju in zgodovinsko ni zanesljiv.
Ohranjena cerkvena izročila soglašajo v naslednjih potezah: deviška mučenka Agata je bila nedvomno doma iz Katanije, njeni starši so bili premožni in ugledni
meščani. Bila je vzgojena v krščanski veri in že kot mlado dekle se je odločila, da
bo v čast Kristusu, svojemu Odrešeniku, živela deviško. Zaradi krščanske vere je
pretrpela strašne muke, vendar je pogumna spoznavavka ostala stanovitna do smrti.
Mučeniško smrt je prestala med preganjanjem za časa cesarja Decija, najbrž leta
251. Njeno mučenje, zlasti kruto rezanje njenih deviških prsi, so srednjeveški
umetniki pogosto upodabljali. Navadno jo prikazujejo tako, da nosi svoje deviške
prsi na krožniku, včasih pa tudi z rogom samoroga kot simbolom devištva. V rokah
pogosto drži škarje in klešče ali pa sta ti orodji njenega mučeništva ob njej. Sveto
Agato časte kot posebno zavetnico mesta
Katanije in celotne Sicilije; za svojo zavetnico
so si jo izbrali tudi livarji zvonov, tkalci in
pastirice. Verniki se ji priporočajo, da bi jih
obvarovala ognja, nevihte, lakote in potresa.
Zavetništvo glede slednjega ji pripisujejo
zaradi izročila, da je Agata ob izbruhu
ognjenika Etna rešila mesto Katanijo pred
uničenjem. Na evropsko celino so češčenje sv.
Agate prenesli nemški vitezi v 12. in 13.
stoletju. Na nemškem območju se je sveta
Agata priljubila kot ‘krušna svetnica’ (v prsih na krožniku, ki ga je imela v rokah
svetnica, je ljudstvo videlo dva hlebčka). V Nemčiji delijo na njen god
blagoslovljene hlebčke med vernike. »Kruhu svete Agate«, ve povedati Niko Kuret,
»pripisujejo čudodelne lastnosti: ne plesni, poslom preganja domotožje, napoveduje
prihodnost, pokaže, kje leži utopljenec ...«
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 mož in fantov

Ljubezen nikoli ne mine!
03. 2. 2019 – 10. 02. 2019

Papež Frančišek: Kjer je življenje, tam je upanje
Življenje ni potrošna dobrina: »Prostovoljno ugasniti življenje v njegovem
porajanju je v vsakem primeru izdajstvo naše poklicanosti. Kjer je življenje, tam je upanje! A če je samo življenje v svojem porajanju deležno
nasilja, ni več sprejemanje, ampak je hladen izračun, koliko imamo in s
čim lahko razpolagamo. Tako se tudi življenje zvede na potrošno dobrino, ki se jo uporabi in odvrže. Kako tragičen je ta pogled, žal razširjen in
ukoreninjen, celo predstavljen kot človekova pravica, in koliko trpljenja
povzroča najšibkejšim bratom in sestram!« A mi se nikoli ne vdamo, in
še naprej delamo, s tem ko priznavamo svoje omejitve, a tudi moč Boga,
ki vsak dan gleda z vedno novim čudenjem na svoje otroke in na trud, ki
ga vlagajo, da bi dobro lahko vzklilo.
Ubijanje spočetih otrok spodkopava družbeno pravičnost
Frančišek se je Gibanju za življenje zahvalil za navezanost na katoliško
vero in Cerkev, s čimer so nedvoumne in pogumne priče Gospoda Jezusa. Dodal je, da ceni njihovo laičnost, s katero se predstavljajo in
delajo in ki je osnovana na resnici o življenju kot dobrem, kar je človeška
in civilna vrednota, in zato mora biti priznana s strani vseh oseb dobre
volje, ne glede na njihovo versko pripadnost. »S svojim kulturnim udejstvovanjem ste iskreno pričevali, da ti, ki so spočeti, so otroci celotne
družbe, in to, da so ubiti v ogromnem številu z jamstvom držav, težki
problem, ki v osnovi spodkopava izgrajevanje pravičnosti, s tem pa
ogroža pravilno rešitev vsakega drugega človeškega in družbenega
vprašanja,« je poudaril papež.
Papež je ob Dnevu za življenje vse politike pozval, naj ne glede na versko prepričanje kot prvi kamen skupnega dobrega postavijo zaščito življenja tistih, ki se bodo rodili, in jim pomagajo vstopiti v družbo, v katero
prinašajo novost, prihodnost in upanje. »Da se ne bi pustili pogojevati
logikam, ki merijo na osebni uspeh ali na neposredne ali strankarske
interese, ampak da bi vedno gledali daleč in bi na vse gledali s srcem.«

