
 

 

 

1. Tisti, ki ste naročili maše za prihodnje dneve, dobro poglejte spored, saj 
sem moral zaradi šolskih obveznosti spremeniti določene dneve maš. 
Hvala za razumevanje! 

2. Ob 10.00 uri: Iskrena hvala s. Hermini za predstavitev prvoobhajancev. 
Letos jih bo zelo malo, le štirje, kar pomeni, da je »suša« tudi v naši žup-
niji. Lepo prosim, da prvoobhajance, pa tudi birmance, spremljamo s svojo 
molitvijo. V petek gredo otroci na intenzivne pevske vaje na Brinjevo goro. 

3. Iskrena hvala moškim za pospravo božične zvezde (Alfonzu, Antonu, 
Marjanu, Darjanu, Žigi in Matjažu).  

4. Zakrament sv. zakona želita prejeti: ženin Denis Žvajkar, rkt. vere, samski 
iz Maribora, biva v Prepužu, in nevesta Petra Jug, rkt. vere, samska iz 
Prepuža. Iskrene čestitke! 

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

6. Turistično društvo Trta in mladi 
vabijo na Valentinovo v nedeljo 
17.2.2019 ob 15.00 uri v KTC Oplot-
nica. Z glasbeno zvezdo Štajerske 
2019 Nušo Pliberšek. Vabljeni! 

Papež Frančišek: Danes se teži k upočasnitvi zmanjšanja skrajne rev-

ščine in povečanju koncentracije bogastva v rokah le nekaterih. Malo jih 

ima preveč in preveč jih ima malo. Mnogi nimajo hrane in se prepustijo 

usodi, medtem ko se jih malo utaplja v preobilju. Ta pokvarjen tok nee-

nakosti je uničujoč za prihodnost človeštva.  Vsi smo od Boga ljubljeni 

bratje in sestre. Ob zatonu življenja bomo sojeni po ljubezni, po tem, 

kako smo ljubili. Ne samo čustvena ljubezen, ampak sočutna in konkre-

tna, v skladu z evangeljskim pravilom: 'Kar koli ste storili enemu od teh 

mojih najmanjših bratov, ste meni storili' (Mt 25,40).«. 

 

6. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

17.02.2019 

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

10.00 
OTROCI 

7. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

24.02.2019 

7.00:  
1. berilo: Mira Rubin 
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 
1. berilo: Tina Sojar Voglar 
2. berilo: Urška Flis 

8. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

03.03.2019 

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

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

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:  
Prihova:                     petek 7. 12. 2018 Sp. Grušovje:         petek 25. 01. 2019 

Raskovec:              petek, 14. 12. 2018 Preloge:                  petek 01. 02. 2019 

Dobrova :                petek 21. 12. 2018 Vrhole:                   petek, 08. 02. 2019 

Dobriška vas:         petek 28. 12. 2018 Sevec:                    petek, 15. 02. 2019 

Pobrež:                      petek 4. 01. 2019 Prepuž:                   petek, 22. 02. 2019 

Novo Tepanje:        petek 11. 01. 2019 Vinarje:                   petek, 01. 03. 2019 

Zg. Grušovje:         petek, 18. 01. 2019 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

6. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

17. 02. 2019 

b 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Terezijo Zorko (1434)  
Krst Klare Flis 

Ponedeljek 18. 02. 2018 

Frančišek Regis Clet 
Ob 18.00 za +Matildo in Mileno Mlakar (obl.) 

Torek 19. 02. 2019 

Konrad iz Piacenze 
Ob 7.00 za +Marijo (obl.) in Antona Zajka  

Sreda 20. 02. 2019 

Leon Sicilski, škof 
 

Četrtek 21. 02. 2019 

Peter Damiani, škof 

Ob 15.00 uri pogrebna za + Marijo Pučnik 
(Doberšek) 

Ob 18.00 za +Alojza Roriča (obl.) in sorodnike  

Petek 22. 02. 2019 

Sedež apostola Petra 
Ob 7.00 za + Paolo Kropf (obl.) 

Sobota 23. 02. 2019 

Polikarp, škof 

Ob 7.00 za +Justina Jevšenaka (obl.) in rodbino 
Ob 15.00 za srečen zakon Petre Jug in Denisa 

Žvajkara ter za + Leopolda Juga 

7. nedelja med letom 

Matija, apostol 

Nedelja žena in mater 

24. 02. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Stanislava Bučarja (obl.) 

Zbor Marije Zavetnice na »intenzivnih« vajah v Radencih! 

 

Jezus nam je dal blagre, 

da bi nam razkril 

skrivnost sreče! 



SVETNIK TEDNA – sv. Konrad iz Piacenze, spokornik 
 
Po kako čudnih poteh Bog kliče ljudi, da hodijo za njim! Pri današnjem godovn-
jaku se je v božji klic spremenila lahkomiselnost, ki jo je zagrešil v svoji lovski 
vnemi. Kesanje je moralo biti zares globoko in volja silno močna, da je v svojem 
sklepu vztrajal. Konrad (Italijani mu pravijo Corrado) je bil doma iz Piacenze v 
severni Italiji. Izhajal je ugledne plemiške družine in odločil se je za vojaško 
službo. Oženil se je in z ženo sta živela v skladnem zakonu, vendar le malo 
časa. Konrad je zelo rad hodil na lov. Nekoč se mu je divjad, ki so jo gonili psi, 
skrila v gosto grmovje. Da bi jo prepodil, je zažgal goščavo. Strasten lovec ni 
pomislil, da utegne nastati velik požar. Močan veter je razširil ogenj po vsem 
gozdu. Ko je Konrad to videl, je zbežal in se skril v mestu. Že tedaj so bile v 
Italiji predvidene zelo stroge kazni za tiste, ki bi zakrivili gozdni požar. Meščani 
in mestni stražarji so pohiteli iz mesta, da bi prijeli požigalca. Zgrabili so nekega 
revnega človeka, ki so ga srečali v bližini pogorišča. Čeprav je zatrjeval, da ni 
on zažgal gozda, ga niso izpustili. Po tedanji navadi so ga zasliševali in izsilili 
od njega priznanje s tem, da so ga mučili na natezalnici. Ko je v mukah priznal, 
da je res gozd zažgal, so ga obsodili na smrt. Ko je to zvedel Konrad, se mu je 
zbudila vest. Šel je k mestnemu poglavarju in mu priznal, da je gozd zgorel po 
njegovi krivdi in da je pripravljen škodo poravnati. Toda njegova vest s tem še ni 
bila pomirjena. Sklenil je, da bo dal svetu slovo in začel spokorniško življenje. 
Svoj sklep je razodel ženi in prodala sta svoje imetje, poplačala škodo, ki jo je 
bil povzročil požar, preostali denar razdelila samostanom in revežem ter šla v 
samostan: žena h klarisam, Konrada pa so sprejeli tretjeredniki sv. Frančiška. 
Ko je oblekel spokorniško raševino, mu je bilo kakšnih petindvajset let. Pri tret-
jerednikih v Piacenzi je ostal malo časa. Odpravil se je na spokorno romanje v 
Rim, od tam pa je odšel na Sicilijo in v mestu Noto na jugovzhodni obali tega 

otoka negoval bolnike in skrbel za reveže. Naposled se 
je odločil za popolno samoto. Na griču, ki je po njem 
dobil ime Hrib sv. Konrada, je našel votlino, v kateri je 
živel kot puščavnik do smrti. Živel je samo od mi-
loščine, ki jo je pobiral enkrat na teden, a še te je polo-
vico razdal ubogim. Največ časa je prebil v molitvi. 
Večkrat so ga mučile skušnjave in obujali so se mu 
spomini na udobno življenje, ki ga je živel v domačem 
mestu kot ugleden in premožen plemič. Skušnjave je 
premagoval s postom in s spokornostjo. Tako je kot 
puščavnik prebil trideset let. Podobno kot sveti 
Frančišek Asiški je tudi Konrad imel rad živali, posebno 
ptice, s katerimi se je prijazno pogovarjal. Zato ga tudi 
upodabljajo kot tretjerednika, obdanega od številnih 
ptic, ki mu pojo. Časte ga kot zavetnika lovcev. Umrl je 
19. februarja 1351 v svoji votlini pri mestu Noto, po-

kopali pa so ga v mestni cerkvi sv. Nikolaja. 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE"                          

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

6. nedelja med letom 

Čistega in iskrenega srca … 

Nedelja žena in mater 

17. 2. 2019 – 24. 02. 2019  

 

Papež Frančišek: Bogu preprosto reči Aba, Oče 
»Ni prostora za individualizem v pogovoru z Bogom. Ni molitve k Bogu, 
ki ne bi bila molitev skupnosti bratov in sester, nas.« Smo namreč v 
skupnosti, smo bratje in sestre, smo ljudstvo, ki moli, smo mi. Papež je 
dodal, na nasprotno od 'jaz' ni 'ti' – to je namreč začetek vojne. Nasprot-
no od 'jaz' je 'mi' – tukaj je mir. 
»Če se kdo ne zaveda, da so okoli njega mnogi ljudje, ki trpijo, če ga ne 
ganejo solze ubogih, če se je navadil na vse, to pomeni, da je njegovo 
srce iz kamna. V tem primeru je dobro prositi Gospoda, naj se nas 
dotakne s svojim Svetih Duhom in omehča naše srce. 'Omehčaj, 
Gospod, moje srce. Gospod, omehčaj moje srce, da bom zmogel razu-
meti in bom sprejel probleme in bolečine drugih.' Kristus ni šel nepoško-
dovan mimo trpljenja sveta. Vsakokrat ko je zaznal osamljenost, boleči-
no telesa ali duha, je začutil veliko sočutje. Sočutje je ključna beseda v 
evangeliju: je to, zaradi česar se dobri Samarijan približa ranjenemu 
človeku ob cesti, nasprotno od tistih, ki so imeli otrdelo srce.« 
Papež je nadaljeval, da se lahko vprašamo: »Ko molim, ali se odprem 
za krik mnogih bližnjih in oddaljenih oseb? Ali pa mislim, da je molitev 
neke vrste anestezija, ko sem lahko miren? V tem primeru sem žrtev 
strašne dvoumnosti in moja molitev zagotovo ni več krščanska. Kajti tisti 
'mi', ki nas ga je naučil Jezus, mi preprečuje, da bi bil v miru sam; daje 
mi namreč, da čutim odgovornost za moje brate in sestre.« 
So ljudje, ki navidezno ne iščejo Boga, a Jezus nam pravi, naj molimo 
tudi za njih, kajti Bog išče te osebe bolj od vseh 
ostalih. Jezus ni prišel zaradi zdravih, ampak zaradi 
bolnih, zaradi grešnikov (glej Lk 5,31). Prišel je za 
vse, kajti kdor misli, da je zdrav, to v resnici ni. Če 
si prizadevamo za pravičnost, ne mislimo, da smo 
boljši od drugih. Oče daje vziti soncu nad dobrimi in 
slabimi (glej Mt 5,45). Oče ljubi vse. »Učimo se od 
Boga, ki je vedno dober do vseh, nasprotno od nas, 
ki zmoremo biti dobri samo do nekaterih, ki so nam všeč.« 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2019-01/kateheza-bogu-preprosto-reci-aba-oce-ocka.html

