
1. Danes je Slomškova nedelja, zato bomo sedaj prosili Boga za milost 
Slomškove kanonizacije oziroma proglasitve med svetnike. 

Nebeški Oče! 

Blaženi škof Anton Martin Slomšek 

je luč na poti našega krščanskega življenja. 

Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, 

da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali 

v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje 

za njegovo kanonizacijo. 

To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas! 

Danes smo po treh letih zadnje številke Slomškovega lista spet dobili 
novo številko. Dobili smo 50 izvodov in si ga vzemite v zvonici. 

2. V oktobru, ki je posvečen pobožnosti Rožnovenski Božji Materi, in ki ga 
bomo začeli prihodnji četrtek, želimo tudi mi posvetiti več časa molitvi 
rožnega venca, ki ga bomo po ustaljeni navadi molili pred mašo, pri maši 
pa bomo – kot že nekaj let - , brali razmišljanja pod naslovom Šentvor-
šce. Letošnja razmišljanja so sestavili različni misijonarji. 

3. Karitas ponovno trka na vrata naših src. Tokrat prosi za darove za 
begunce. V zvonici si lahko vzamete položnice in darujete po svojih 
zmožnostih, lahko pa daste kakšen dar v nabiralnik za Karitas in bomo 

skupaj poslali. Pomagate lahko tudi s humanitarnim SMS sporočilom 
KARITAS5 na 1919, s katerim je mogoče prispevati 5 eur za pomoč 
beguncem. Jezus pravi: »Tujec sem bil in ste me sprejeli!«  

4. Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi starše in druge posamezni-
ke na seminarje za osebno in strokovno rast. V zvonici si vzemite letak 
in si preberite še ostale informacije o tem. 

5. Iskrena hvala za pomoč v trgatvi. Bilo vas je kar 27 trgačev. Ste predvi-
deli, da je letos po količini veliko slabša letina, zato vas je bilo za razliko 
od lanskega leta, po številu tudi veliko manj trgačev. Vsem trgačem in še 
posebej pozneje tem, ki ste bili na preši in še nato v kleti, iskren boglo-
naj. Iskrena hvala pa tudi za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo 
pomoč in dobroto. 

6. V preteklem tednu je nekdo izgubil denarnico. V njej je tudi nekaj 
denarja. Prosim tistega, ki jo pogreša, da se oglasi v pisarni. 
 

Papež Frančišek: Lepo je, če tudi šolo in druge kraje srečevanj lahko 
začutimo kot drugi dom. Tako otroci kot njihove družine. Na ta način šola 
za vse postane velika družina: »Kjer se skupaj z našimi mamami, očeti, 
starimi starši, vzgojitelji in sošolci učimo pomagati si, deliti tisto, kar je v 
vsakomur dobrega, dati od sebe najboljše, delati ekipno, igrati ekipno, kar 
je zelo pomembno, in vztrajati pri naših ciljih.« 
 

Slomšek je zapisal, da je »rožni venec najlepši spomenik naše vere, up-
anja in ljubezni… Če se ozremo na čudovito mavrico na nebu vidimo tri 
glavne barve, ki tvorijo svetlobo nebesnega oboka: zelena barva, ki 
pomeni upanje, rdeča, ki pomeni vero in zlata, ki pomeni ljubezen. 
 Podobno se svetlika pet skrivnosti veselega dela rožnega venca, 
ki jih predstavlja zelena barva, pet skrivnosti žalostnega dela rožnega 
venca, ki jih predstavlja rdeča barva in pet skrivnosti častitljivega dela 
rožnega venca, ki jih predstavlja zlata barva razpete mavrice. Te vzvišene 
skrivnosti molitve rožnega venca, ki so spojene v čudovito harmonijo, 
tvorijo najvzvišenejši zmagoslavni obok našega upanja in odrešenja za 
večnost… In ta občestvena molitev vere, upanja in ljubezni je namenjena 
za graditev skupnosti«. 

 

Razpored bralcev Božje Besede 
26. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

27.09.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Pavlica Pučnik 

27. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

04.10.2015 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

28. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

11.10.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00  

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Renata Pučnik 

26. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Vincencij Pavelski 

27. 09. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Terezijo (obl.), Franca in 

Frido Vivod 

  Kvatrna nabirka za bogoslovje 

Ponedeljek 28. 09. 2015 

Venčeslav, duhovnik 
Ob 19.00 + Martina Menharda (30. dan) 

Torek 29. 09. 2015 

Mihael, Gabrijel, Rafael 
Ob 19.00 za + Branka Stupana (683) 

Sreda 30. 09. 2015 

Hieronim, duhovnik 
Ob 19.00 za + Ivana Roriča (1114) 

Četrtek 01. 10. 2015 

Terezija Deteta Jezusa 

Ob 18.20 ministrantski sestanek 

Ob 19.00 za + Antona Juharta 

Petek 02. 10. 2015 

Angeli varuhi 

Ob 7.00 za + Franca Oblonška (1008) 

Obisk bolnikov  

Sobota 03. 10. 2015 

Frančišek Borgia 

Ob 7.00 za dva +Ivana, Slavka in Poldija 

Mlakarja   

27. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Frančišek Asiški 

04. 10. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Franca Klajžarja in sorod-

nike 



Svetnik tedna – sveti Nadangeli 

Trije Nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael so edini angeli, ki so nave-
deni v Svetem pismu in vsi trije imajo pomembno vlogo v zgodovini 
odrešenja.  
 
Sveti Mihael ” vodja vseh angelov”. Njegovo ime je v hebrejščini 
pomeni »KDO JE KAKOR BOG?« in vnela se je bitka dobrih angelov 
proti Luciferju in njegovimi privrženci, 
ki so se uprli Bogu. Sv. Mihael je 
omenjen  štirikrat v Svetem pismu, v 
Danielu 10 in 12, v Judovem pismu in 
v knjigi Razodetja. Svetega Mihaela 
kličemo za zaščito pred Satanom od 
vsega zla. Papež Leon XIII. Je imel 
leta 1899 preroško vizijo zla, ki bo 
povzročena Cerkvi in svetu v 20. Sto-
letju, zato je napisal molitev za vars-
tvo k svetemu nadangelu Mihaelu in 
naročil, da se moli ob koncu vsake 
svete maše. Krščanska tradicija priz-
nava štiri naloge Svetemu Mihaelu: Boj proti Satanu, reševanje duš 
vernikov pred močjo sovražnika, posebno ob smrtni uri, da je prvak za 
Božje ljudstvo, da kliče in vodi človeške duše na sodbo.  
 
»Jaz sem Gabrijel, ki stojim pred Bogom.” Sveti Gabrjiel, čigar ime 
pomeni »BOŽJA MOČ,” je omenjen štirikrat v Svetem pismu. Najpo-
membnejše je Gabrijel omenjen dvakrat v Novi zavezi; sporoči rojstvo 
Janeza Krstnika očetu Zahariji in pri Učlovečenju Besede v Mariji. Krš-
čanska tradicija govori, da je tudi bil on tisti, je opomnil svetega Jožefa 
in oznanil pastirjem,  pa  tudi, da je bil ob Jezusu v  agoniji v vrtu Get-
semani in ga krepčal.  
 
“Jaz sem angel Rafael, eden izmed sedmih, ki stojijo pred Gospodom« 
Sveti  Rafael, čigar ime pomeni »BOG JE OZDRAVIL” zaradi ozdrav-
ljenja Tobijeve slepote v Tobijevi knjigi . V Tobijeva knjiga je edina knji-
ga, v kateri je omenjen. Njegovo poslanstvo je v tradiciji sprejeto – 
ozdravljanje in dela usmiljenja. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   
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BL. DEVICE MARIJE. 
 

 

26. nedelja med letom 

Goduje: Vincencij Pavelski 

Nedelja žena in mater 

 

 

27. 09. 2015 – 04. 10. 2015 

Papež Frančišek: Spodbujati k osebnemu poslanstvu v Cerkvi 

Vprašanje »In ti?« je bilo zastavljeno mladi ženski, ki je imela svoje 
ideale. Začela je razmišljati o ogromnem delu, ki ga je še treba opraviti, 
in zavedla se je, da je to bil klic, naj tudi sama nekaj stori. »Koliko mla-
dih v naših župnijah in šolah ima enake visoke ideale, velikodušnega 
duha in ljubezen do Kristusa in Cerkve!« je zatrdil papež in zastavljal 
vprašanja: »Jih preizkusimo? Jim namenimo prostor in jim pomagamo 
uresničiti njihovo nalogo? Ali najdemo način, da njihovo navdušenje in 
njihove darove delimo z našimi skupnostmi, predvsem pri delih us-
miljenja in pozornosti do drugih? Ali delimo svoje veselje in svoje na-
vdušenje v služenju Gospodu?« 
Po Frančiškovih besedah je eden od največjih izzivov Cerkve v tem 
trenutku ravno v tem: »v vseh vernikih spodbujati rast čuta za osebno 
odgovornost pri poslanstvu Cerkve« ter jim pomagati, da bodo »zmožni 
izpolniti to odgovornost kot učenci misijonarji, kot evangeljski kvas v 
našem svetu«. 
Sveti oče je v nadaljevanju izpostavil pomembno vlogo laikov, predv-
sem žensk. Pomenljivo je, da je vprašanje »In ti?« bilo namenjeno 
ženski laikinji, je dejal. Vemo, da prihodnost Cerkev v družbi, ki se nag-
lo spreminja, že zdaj zahteva še bolj aktivno udeležbo laikov. Cerkve v 
Združenih državah je vedno veliko vlagala v katehezo in vzgojo. Naš 
izziv danes pa je na teh trdnih temeljih zgraditi in dati rast čutu za 
sodelovanje in skupno odgovornost pri načrtovanju prihodnosti naših 
župnij in institucij. »To ne pomeni odpovedati se duhovni avtoriteti, ki 
nam je bila dodeljena,« je pojasnil Frančišek, »ampak pomeni raz-
ločevati in modro ovrednotiti številne darove, ki jih Duh zliva na Cer-
kev.« Na poseben način to pomeni »ceniti neizmeren prispevek, ki so 
ga ženske, laikinje in redovnice dale in ga še naprej dajejo k življenju 
naših skupnosti«. 

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

