
1. Danes je srečanje starejših župljanov, bolnikov in invalidov. Iskrena 
hvala vsem, ki ste prišli in vsem, ki ste omogočili, da so danes z nami 
naši starejši župljani. V moči prejetih zakramentov bodo v prihodnje lažje 
nosili svoj križ in nas bogatili s svojo molitvijo in daritvijo življenja. Po 
maši ste vabljeni v spodnjo dvorano, da se ob preprosti pogostitvi skupaj 
poveselimo, pevci pa nam bodo še kakšno zapeli, da bomo dobili koraj-
žo za skupno veselje in pesem.  

2. Prihodnjo nedeljo (ob 10.00 uri) bo srečanje zakoncev jubilantov: 5, 10, 
15, 20, 25 itd. – letnica skupnega zakonskega življenja.. Z nami bo 
nadškof dr. Marjan Turnšek. Lepo prosim, če lahko že med tednom 
sporočite, da lahko vsaj približno vemo, koliko bo zakonskih parov. 
Seveda ste po maši povabljeni v dvorano, kjer bomo nadaljevali naše 
druženje. 

3. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo in za današnjo pogostitev. Ob 
tem pa iskrena hvala Petru Tonkoviču in družini Skerbiš za menjavo 
okna, Janku Juhartu za pleskanje ter Daniju Lubeju za čiščenje in servi-
siranje centralne peči. Boglonaj! 

4. V nedeljo, 13. 9. smo vabljeni v Koritno na Tajni. Ob 14. uri sveta maša 
in nato veselo druženje. Ostale informacije na oglasni deski. 

URNIK VEROUKA 2015/16 
1., 2., 3. razred: torek ob 15h – Urška Flis 
4., 5., 6. razred: torek ob 16h – Urška Flis 
7., 8., 9. razred: sreda ob 15h – Samo Pučnik 
Priprave na prvo sveto obhajilo – ob sobotah po dogovoru – Urška Flis 
Birmanske skupine – ob sobotah po dogovoru – Samo Pučnik 
Pričetek verouka je na katehetsko nedeljo, 13.9.2015. Veroučna ura 
traja 60 minut, veroučenci pa pri veroučni uri potrebujejo delovni in 
liturgični zvezek, mapo ali zvezek (po dogovoru s katehetom) in učbenik. 
Vpis bo potekal v nedeljo 13. 9. po sveti maši. K vpisu prinesite pod-
pisano veroučno spričevalo, ter prispevek za vse potrebne zvezke. Ob 
vpisu se lahko prijavite za Slomškovo bralno značko in se naročite na 
revijo Mavrica (letna naročnina 37 € - 10 številk).  CENIK: 

Razred Liturgični 

zvezek 

Delovni 

zvezek 

Učbenik 

1. Praznujemo in se veselimo 3€ 8 € - 

2. Praznujemo z Jezusom 3€ 8 € - 

3. Kristjani praznujemo skupaj 3€ 10 € - 

4. Pot v srečno življenje 3€ 4 € 8 € 

5. Znamenja na poti k Bogu 3€ 4 € 8 € 

6. Skupaj v novi svet 3€ 4 € 8 € 

7. Youcat - birma 3€ - 11 € 

8. Youcat - birma 3€ - 11 € 

9. Youcat - birma 3€ - 11 € 

Liturgični zvezek je vodnik duhovnega življenja, ki otrokom pomaga 

globlje doživeti sv. mašo in Božjo besedo. Veroučenci vanj lepijo listke 

in pišejo odgovore na nedeljske evangelije. Starši ste ob tem vabljeni, da 

otrokom pomagate, z njimi brskate po Svetem pismu in se pogovarjate o 

Božji besedi. Spoved: torek, 29. 9. – ob 16h za 4.,5., 6. razred; sreda, 30. 

9. – ob 15h za 7., 8., 9. razred. Letošnje leto bo leto nepritoževanja in 

hvaležnosti, več v adventnem in postnem času.  
Razpored bralcev Božje Besede 

23. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

06.09.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Marijana Pučnik 

24. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

13.09.2015 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo:  

2. berilo: Urška Flis 

25. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

20.09.2015 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00  

OTROCI 

23. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Zaharija, prerok 

06. 09 . 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Franca Laha (obl.) in rod-

bino 

Srečanje ostarelih, bolnih in invalidov 

Ponedeljek 07. 09. 2015 

Regina, devica in muč. 
Ob 7.00 + Franca Klajžarja (obl.) 

Torek 08. 09. 2015 

Rojstvo Device Marije 

Mala maša 

Ob 7.00 za + Alfonza, Antona, Ivana in star-

še Fajs 

Ob 16.00 pogrebna za + Ivana Roriča 

Ob 19.00 za + Ignaca (obl.), Ano in Antona 

Pliberška 

Sreda 09. 09. 2015 

Peter Klaver, duhovnik 
Ob 19.00 za + Alojza Roriča in sorodnike 

Četrtek 10. 09. 2015 

Nikolaj Tolentinski 

Ob 19.00 za + Božidarja (obl.) in očeta Alojza 

Firerja 

Petek 11. 09. 2015 

Hijacint, mučenec 
Ob 7.00 v zahvalo za 90 let življenja 

Sobota 12. 09. 2015 

Gvido, romar in spokornik 
Ob 7.00 za +  Antona Rahle (774) 

24. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

Janez Zlatousti, škof 

13. 09 . 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Alojza in Terezijo Bračič 

in rodbino Lipoglav 

Ob 10.00 uri za + Marijo Košir (1088) 

Srečanje zakoncev jubilantov 



Svetnik tedna – sveti Janez Zlatousti 

Janezu Krizostomu upravičeno pripada vzdevek »Zlatousti«, saj velja za naj-
večjega govornika Cerkve vseh časov. Rodil se je v Antiohiji okoli leta 346. 
Sprva je kot menih živel strogo asketsko življenje, pozneje pa se je bil prisiljen 
zaradi bolezni vrniti v Antiohijo. Tu je kmalu zaslovel kot pridigar po vsem 
bizantinskem cesarstvu. Cesar ga je z zvijačo zvabil v Carigrad in ga dal 
posvetiti za škofa. S tem pa je nad Janezovo glavo spravil sovraštvo aleksan-
drijskega patriarha Teofila. Ta ga je po raznih splet-
kah in lažnih obsodbah tako onemogočil, da je 
Janez Zlatousti po hudem pomanjkanju in duševnih 
mukah ter zaradi velikih naporov umrl v izgnanstvu 
leta 407. Najbolj znane so prav gotovo njegove 
knjige o duhovništvu, v katerih opisuje visoko čast 
duhovniškega stanu na eni ter veliko odgovornost in 
dolžnost, da duhovnik stremi po popolnosti na drugi 
strani. Čudovito lepa je njegova liturgija; zlasti še 
liturgične molitve.   

»O Jezus, prižgal si luč, da bi še naprej gorela. Daj, 
da bomo budni in goreči ne samo zase, ampak tudi 
za tiste, ki so prišli k resnici … Daj, da bo naše živ-
ljenje vredno milosti ni resnice, ki so jo prejeli; in 
kakor je to treba oznanjati povsod, tako naj bo tudi 
naše življenje vedno v skladu z njo.«  

»Čisto življenje je vidnejše in sijajnejše od same luči. O, da bi moč našega 
zgleda mogla razsvetliti ljudi in jih privesti do večnega življenja.«  

»Kdor sodeluje pri tvoji daritvi, Gospod, od česa bi moral biti čistejši? Bolj kot 
sončni žarek bi morala biti čista roka, ki razdeljuje tvoje telo, usta, ki so napol-
njena z duhovnim ognjem, jezik, ki je orošen s tvojo krvjo? … Daj, Gospod, da 
se bom zavedal, s kakšno častjo sem počaščen in pri kakšno mizi smem 
sedeti … Gospod, daj, da se ne bom zanemaril in polenil, ko sem deležen 
tako velike ljubezni in časti! Kako željno se otročiči oklepajo materinih prsi in s 
kakšno ihto prižemajo nanje svoja usteca! Daj, da bomo tudi mi pristopali k 
angelski mizi in jemali v roke duhovni kelih z isto gorečnostjo; da, s še večjim 
hrepenenjem in z večjo vnemo.«  

»Najvišja dobrina je molitev in pogovor z Bogom, ker nas združuje in zedinjuje 
z Bogom … Molitev pa ne sme biti iz navade, temveč mora prihajati iz srca, 
ne samo ob določenem času, temveč noč in dan.«  

Na upodobitvah je prikazan kot grški škof, pri sebi ima knjigo evangelijev ali 
pa panj s čebelami, ki naj bi predstavljal simbol marljivosti. Včasih je ob njem 
angel ali golob-simbol Svetega Duha. Sveti Janez Krizostom (Zlatousti), škof 
in cerkveni učitelj, goduje 13. septembra. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

23. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 
 

 

06. 09. 2015 – 13. 09. 2015 

Otrokovo pismo mami: Draga mama! 
Vem, da imaš vedno kup stvari, ki jih moraš narediti. Te stvari imajo 
časovne roke in omejitve. Ampak, ali bi se lahko 
vseeno vsaj malce zaustavili, da bi lahko 
pogledala tole gosenico, ki se plazi mimo? Svet 
okrog mene je tako zanimiv in samo želim si, da bi 
ga lahko nekaj trenutkov opazovala. 
Vem, da se ti mudi v službo, na sestanek, na moj trening in vem, da je 
slabo, če zamujaš. Ampak zadnje čase se mi zdi, kot da vedno nekam 
divjamo. In včasih se sprašujem, ali bomo ob koncu naših življenj 
zadovoljni, da smo bili na vseh tistih krajih, čeprav ni bilo prijetno hiteti? 
Bomo ob koncu življenja res zadovoljni, da smo bili povsod in toliko 
stvari opravili? Ne glede na ceno? 
Kadar se nama mudi, postaneš osorna do mene. Včasih jezna. To 
naredi naglica. Ne razumem čisto, zakaj, ker jaz se res trudim hiteti, 
kolikor le morem, ampak nisem tako hitra kot ti. In vem, da bi morali 
"uživati trenutek", ampak se mi zdi, da nama vse to hitenje pri tem ni 
ravno v pomoč. 
Kaj če bi se malce upočasnili in ne bi tako hiteli? Kako bi bilo, če bi ti 
imela čas, da bi se skupaj z menoj zaustavila, me pogledala in samo 
uživala v čudenju, ki bi se izrisalo na mojem obrazu, ko bi opazovala 
metulja? Si zadnje čase opazila kakega metuljčka, mama? 
Uloviti otroški izraz čudenja - neprecenljivo! A vseeno v naglici pogosto 
prezrto. Kaj če bi enostavno rekli "ne" temu, da morava biti na toliko 
različnih krajih, in rekli "da" temu, da enostavno sva skupaj? 
Kaj če bi imeli več časa za to, da bi brali in sedeli skupaj, se stiskali ali 
kuhali? Ker če se ti ne bi vedno tako mudilo, bi bilo OK, tudi če bi jaz 
kdaj kaj naredila malce narobe. 
Hitenje včasih rani moje srce. Ali lahko, prosim, prenehava toliko hiteti, 
še preden sama odrastem v prepričanju, da se tako pač živi? 

(https://iskreni.net/druzina/starsevstvo/81-temeljne-drze/165980-kaj-hitenje-povzroci-v-
mojem-srcu.html, pridobljeno 6.9.2015) 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
https://iskreni.net/druzina/starsevstvo/81-temeljne-drze/165980-kaj-hitenje-povzroci-v-mojem-srcu.html
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