
 

1. Ker jutri ne bo maše, bomo imeli v torek blagoslov za zdravje na čast sv. 
Blažu. Vabljeni. 

2. V sredo bo rekolekcija, zato bo maša ob 10.00 uri. Somaševanje bo vodil 
nadškof dr. Marjan Turnšek. Vabljeni! 

3. Ob izhodu iz cerkve si lahko vzamete s seboj knjigo Zdenke Serajnik: Ne 
bojim se tebi, Mati, hvalnic peti. Zraven je košara za prostovoljne 
prispevke. 
Knjiga prinaša 368 pesmi, približno eno pesem Mariji 
v čast za vsak dan v letu. Zdenkine pesmi so čudovita 
Visoka pesem, ki opeva Marijo kot mater, devico in 
kraljico. Marija je nenehna spremljevalka na poti naše 
vere in življenja. Ničesar ne odkloni tistim, ki jo prosijo. 
Njena materinska roka in priprošnja nas vedno 
spremlja in podpira, zlasti v težavnih in temnih 
trenutkih soočenja s križem, in nas po svojem Sinu 
napravlja bolj razpoložljive za sprejemanje Božjih presenečenj v našem 
vsakdanjiku. V njej prepoznavamo tisto skrivnostno rožo, Božji cvet, ki nas 
spominja na izgubljeni raj, hkrati pa na tisto rožo, ki nenehno cveti in dehti 
ter nas z vonjem čednosti vabi k hoji za Kristusom. Pri tej hoji nas podpira 
s svojo priprošnjo, ogreva za vse plemenito, sveto in Božje ter spodbuja k 
srečanju dveh ljubezni: naše in Božje. Zato ji vzklikamo: »Ne bojim se tebi, 

Mati, hvalnic peti, / da rekel bi preveč, se ne bojim / saj vem, da vse, kar v 
Tvojo čast storim, / enako v slavo je Trojici Sveti.« Ker smo v letu Božje 
besede je prav, da ob stavku Božje besede preberete vsak dan tudi eno 
pesem o Mariji, saj pravi pregovor: »Po Mariji k Jezusu.« 
Iskrena hvala znanstveni svetnici dr. Ani Lavrič za iskanje in posredovanje 
ustreznih fotografij, vezanih na posamezne sklope pesmi, ki dodatno 
razlagajo vsebino pesmi. Hvala Francki Trstenjak za prepisovanje pesmi, 
lektoricama Nini Ditmajer in Tonji Jelen za jezikovni pregled, Založbi 
Družina za fotografije, Martinu Mrzdovniku in Martinu Juhartu te vsem, ki 
ste na kakršen koli način pripomogli, da je izšla prva tematska knjiga pesmi 
Zdenke Serajnik. Posebna zahvala velja lastniku Zdenkinih pesmi, Občini 
Slovenske Konjice za finančno pomoč. Dobrota mnogih potrjuje, da 
»vendar Luč na naša pota sije«, kot je zapisala Zdenka Serajnik. 

4. Prihodnjo nedeljo, 9. februarja, se bodo pri maši ob 10.00 uri predstavili 
letošnji prvoobhajanci, po maši pa bo za vse starše veroučencev od 1. do 
9. razreda. srečanje oz. sestanek. Starši ne pozabite!  

5. V prihodnje bo za vsako nedeljo določen »odgovorni ministrant«, ki bo: 
- pred mašo določil, kdo bo kaj opravljal ter pregledal, če je prižgan 
mikrofon, velika hostija na pateni, prižgane sveče, pripravljeno kadilo itd. 
- po maši pa poskrbel, da bo pospravljen oltar, ambon, kelih, vrčki, 
miloščina, ministrantske obleke, zaklenjena zakristijska vrata, ugašene 
sveče, luči, ozvočenje itd. 

6. Iskrena hvala Metodu Pučniku za betonske zidake, hvala za čiščenje in 
krašenje cerkve, darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

Prihova:                     petek, 06. 12. 2019 Sp. Grušovje:         petek 24. 01. 2020 

Raskovec:                 petek, 13. 12. 2019 Preloge:                  petek 31. 01. 2020 

Dobrova :                    petek, 20. 12. 2019 Vrhole:                   petek, 07. 02. 2020 

Dobriška vas:             petek, 27. 12. 2019 Sevec:                    petek, 14. 02. 2020 

Pobrež:                       petek, 03. 01. 2020 Prepuž:                   petek, 21. 02. 2020 

Novo Tepanje:            petek, 10. 01. 2020 Vinarje:                   petek, 28. 02. 2020 

Zg. Grušovje:             petek, 17. 01. 2020 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

SVEČNICA 

Nedelja mož in fantov 

02. 02. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Marijo Tomažič in rodbino Pišotek 

Krst Žaka Hojnika 

Ponedeljek 03. 02. 2020 

Blaž, škof, mučenec 
 

Torek 04. 02. 2020 

Gilbert, redovni ust. 

Ob 17.00 za + Janeza Ozimiča (2187) 

Blagoslov za zdravje - na priprošnjo sv. Blaža 

Sreda, 05. 02. 2020 
Agata, devica 

Rekolekcija ali srečanje dekanijskih duhovnikov 
Ob 10.00 za + Franca Mlakarja (obl.) in + Zimekove 
Ob 10.00 za + Marijo Gosnik (2107) 
Ob 10.00 za Marijo in Antona Juharta (Kreps) 

Četrtek 06. 02. 2020 

Pavel Miki in drugi  

japonski mučenci 

Ob 16.20 Ministrantski sestanek – NE POZABITE! 

Ob 17.00 za + Ignaca Zabukovška (8. dan) 

Petek 07. 02. 2020 

Rihard, kralj 

Ob 7.00 za + Pavlino Vrbek (2085) 

Obisk bolnikov 

Sobota 08. 02. 2020  

Prešernov dan, d.p. 

Ob 7.00 za + Franca (obl.), Marijo in Miro Pučnik 

(Erjavčevi) 

5. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

09. 02. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Miro (obl.), Janeza in Frančiško Pučnik 

ODGOVORNI MINISTRANT NE 
POZABI NA DOLŽNOSTI ! 

2. 2. 2020: Brina Mlakar 
9. 2. 2020: Zala Pučnik 

16. 2. 2020: Žan Pučnik 
23. 2. 2020: Katarina Pučnik 

SVEČNICA 
Nedelja mož in fantov 

02.02.2020 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Martin Juhart 

10.00 
1. berilo: Urška Flis 
2. berilo: Polona Mlakar 

5. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

09.02.2020 

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

10.00 
1. berilo: Tina Pučnik 
2. berilo: Pija Pučnik 

6. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

16.02.2020 

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

10.00 
OTROCI 



SVETNICA TEDNA – sveta Agata, devica 

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 Kvin-
tijan 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 zaob-
ljubo 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 zgo-
dovinsko ni zanesljiv. Ohranjena cerkvena izročila soglašajo v naslednjih po-
tezah: 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 pre-
ganjanjem za časa cesarja Decija, najbrž leta 251. Njeno mučenje, zlasti kruto 
rezanje njenih deviških prsi, so srednjeveški umetniki pogosto upodabljali. Na-
vadno 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 kle-
šče ali pa sta ti orodji njenega mučeništva ob njej. Sveto Agato časte kot po-
sebno 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 me-
sto Katanijo pred uničenjem. Na evropsko ce-
lino so češčenje sv. Agate prenesli nemški vi-
tezi v 12. in 13. stoletju. Na nemškem območju 
se je sveta Agata priljubila kot ‘krušna svet-
nica’ (v prsih na krožniku, ki ga je imela v rokah 
svetnica, je ljudstvo videlo dva hlebčka). V 
Nemčiji delijo na njen god blagoslovljene hleb-

čke med vernike. »Kruhu svete Agate«, ve povedati Niko Kuret, »pripisujejo 
čudodelne lastnosti: ne plesni, poslom preganja domotožje, napoveduje priho-
dnost, pokaže, kje leži utopljenec ...« 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

GOSPODOVO DAROVANJE ALI 

SVEČNICA 

Ne bojim se tebi, Mati, hvalnic peti 

Nedelja mož in fantov 

02. 02. 2020 – 09. 02. 2020  

 

 

Pesmi Zdenke Serajnik o skrivnosti Gospodovega darovanja v templju 

Prinesi, ljuba Mati, nam Boga  

Prinesi, ljuba Mati, nam Boga,  

prinesi čisti svoj, deviški Sad –  

za nas, ki nismo čisti, ga daruj  

in z Najsvetejšim zemljo posvečuj!  
 

Prinesi Luč nam čistega srca,  

da se zgubila bo s sveta tema  

in razsvetli nas tvoj edini Sin,  

vstajenja znamenje za vse ljudi.  
 

Duhovnik Veliki, neskončni Bog,  

vse krivde svojih bratov bo izmil,  

požgal kot ogenj starih grehov zlo.  
 

S prihodom svojim nas bo prerodil,  

plamenom našim drobnim dal bo moč, 

da vsak v njegovo slavo zažari. 

Kako ti je pri srcu, sveta Mati  
 

Kako ti je pri srcu, sveta Mati,  

ko nosiš svoje Dete darovat,  

zaklad najdražji nosiš žrtvovat,  

da mogel v odrešenje bo postati?  
 

Po Njem nešteti bodo mogli vstati,  

da Božjih spet stopíli bodo vrat  

in našli Luč, ki daje jo naš Brat,  

ki milosti ne neha nam dajati.  
 

O Mati, naj navdaja te radóst:  

tvoj Sin bo zbiral ovce razkropljene,  

popeljal na steze blagoslovljêne,  
 

srce očistil, dvignil jim duha,  

da zaživele bodo – za Boga –  

o Mati, posvečenja si skrivnost! 

 

Pesem Zdenke Serajnik “Našlì deviško Mater so rodovi” namiguje na pastirje, ki v 

betlehemskem hlevu najdejo Božje dete. Najde tisti, ki išče. Kdor najde Marijo, 

najde Jezusa, in kdor najde Jezusa, najde Božjega Sina. To je cilj in zadnji namen 

pisanja pesnice, tako kot je zadnji cilj človekovega življenja Bog. Zdenka Serajnik 

nas s svojim pisanjem vzpodbuja, da bi tudi mi brali in se poglabljali v Božjo be-

sedo. V pesmih se avtorica izkazuje kot zvesta soudeleženka bogoslužja; danes, ko 

se zdi, da je liturgija postavljena na stranski tir in da so v ospredju vse mogoče 

oblike izražanja vernosti tako v Cerkvi kot izven nje. Živeto bogoslužje nas obli-

kuje za življenje po veri. Pesmi so večinoma napisane v obliki molitve. S tem nas 

pesnica vabi, da bi tudi mi svoje življenjske okoliščine v luči Božje besede preo-

blikovali v molitev. Predvsem pa nas zbrane pesmi v tej knjigi vabijo k zaupanju 

v Božjo mater Marijo. Zato bo ta knjiga dobrodošla na vseh romarskih poteh naše 

domovine.                dr. p. Martin Kmetec OFMConv. 

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

