
1. Danes začenjamo Teden za življenje, to je teden intenzivnejše molitve v 
zahvalo za dar življenja in v prošnjo, da bi bili vedno bolj odprti za živ-
ljenje in da bi za to življenje, ki nam je bilo darovano 
kot zastonjski Božji dar, skrbeli in ga poživljali z duhom 
vere in odgovornosti. 

2. Danes smo z dovoljenjem nadškofa msgr. Alojzija 
Cvikla (št. 478/2015) postavili v službo izrednega deliv-
ca obhajila g. Sama Pučnika. Iskrene čestitke! 

3. Iskrena hvala za darove, ki ste jih v mesecu septembru 
namenili za poplačilo dolgov pri prenovi gospodarske-
ga poslopja in vitraža: družini Leskovar iz Dobrove, družini Zabukovšek, 
družini Antona Polegeka (Gričnik), Mariji Gosnik, Mariji Zajko, Alojzu 
Pučniku, Tilčki Hojnik, Angeli Brumec, družini Grosek, Jožefi Ozimič, 
Mariji Juhart in Mariji Pučnik. Iskrena hvala za 920,- eur. Hvala Simonu 
Korošcu za košnjo trave, pa tudi za vse darove za kuhinjo, za krasitev in 
čiščenje cerkve in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

4. Iskrena hvala gospe Enki za novo albo za izrednega delivca obhajila. 
5. Včeraj je ob 19. uri Mladinska skupina Prihova pričela z sobotnimi 

srečanji skupine. Letos so k sodelovanju povabili kar 18 novih mladih 

članov, ki so želeli postati del te celote. Srečanja se jih je sicer udeležilo 
nekaj majn, pa vendar se je skupina lepo okrepila.  
Če pa je še kdo, ki je prestopil srednješolski prag, in ni prejel vabila, pa 
se bi vseeno želel pridružiti skupini, je na srečanje lepo vabljen nasled-
njo soboto, prav tako ob 19.00 uri. Pridi, veselo bo! 

Mladinska skupina Prihova  
 

Lucija, fatimska vidkinja, je v svojem zadnjem spisu razmišlja o pomenu 
rožnega venca: 
»Vprašujem se: zakaj je Marija izbrala molitev rožnega venca in ne 
kakšne druge. Morda zato, ker je vsem najbolj dostopna, majhnim in 
velikim, modrim in nevednim, da z dobro voljo vsak 
dan darujejo Bogu ponižno molitev našega rožnega 
venca. Prav od začetka nas vodi k pomembnim 
Božjim skrivnostim odrešenjskega dela, ki ga je 
izvršil Jezus Kristus, naš Odrešenik. Vsi potrebuje-
mo Marijino posredovanje pri Bogu. Sveti oče 
Janez Pavel II. je dejal: 'Rožni venec je moja najljubša molitev.' Da, to je 
najlepša molitev, ki so nas jo naučila nebesa. Vodi k večjemu spoznava-
nju Boga in njegovega odrešenjskega dela v Kristusu.« 

 

 Verniki brez svetega reda že od nekdaj sodelujejo s posvečenimi slu-
žabniki na različnih področjih pastorale. Eno izmed 
pomembnejših področij je tudi liturgično, kjer lahko verni 
laiki (moški in ženske) sprejmejo službo izrednega deliv-
ca obhajila. Takšno službo delitve obhajila vernikom in 
prinašanja le-tega bolnikom nam spričuje že sv. Tarzicij 
(+275) iz Tarsa, mladenič laik, o katerem je papež 
Damaz (+384) napisal na njegov grob takole: “Sveti 
Tarzicij, ki je doživljal Kristusove skrivnosti, a jih je zlobna 
roka hotela oskruniti, je mučen raje žrtvoval življenje, 
kakor da bi roparskim psom prepustil nebeške ude” to je 
posvečeno hostijo. Zato ga imamo za zavetnika izrednih delivcev obhaji-
la, saj je izpostavil svoje življenje v obrambo evharističnega Kristusa. 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

29. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

18.10.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

OTROCI 

27. nedelja med letom 

Rožnovenska nedelja 

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 

Ponedeljek 05. 10. 2015 
Marija Favstina Kowalska 

Ob 7.00 + Jožefo (obl.), Vinka in rodbino Flis 

Torek 06. 10. 2015 

Bruno 
Ob 19.00 za + Antona Zajka (745) 

Sreda 07. 10. 2015 

Rožnovenska Mati Božja 
Ob 19.00 za + Antona (obl.), Marijo, Alfonza 

in Leopolda Zajka 

Četrtek 08. 10. 2015 

Benedikta, mučenka 
Ob 19.00 za + Franca Skrbinška (1051) 

Petek 09. 10. 2015 

Abraham in Sara; Dionizij 
Ob 19.00 za +  Terezijo Bračič (1105) 

Sobota 10. 10. 2015 

Danilo, mučenec 

Ob 7.00 za + Marijo Brumec (Tajnikar – 889) 

Ob 11.00 krst Eneja Flisa 

Ob 17.00 orgelski koncert pri Sv. Joštu: Peter 

den Ouden in Vokalni sekstet Hiše kulture Ce   

28. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

11. 10. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Antona Juharta  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCICBn7aVosgCFQHpFAodbfAJYQ&url=https://www.youtube.com/user/deteljna&psig=AFQjCNGb-DA1Bsk36RjT7hqCdUCYrYxMFg&ust=1443819605855481
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKTjl_GWosgCFchVFAodZ2QMOw&url=http://www.silvo.si/default.asp?pid%3Dmodul_it%26mid%3Dsl%26wid%3D2923%26detailID%3D9274%26segid%3D0%26ime%3DRozni_venec_-_velik&psig=AFQjCNHjLrOKtbjlpF6DiPRZalKazlkQlQ&ust=1443819879061529


Svetnik tedna – Abraham in Sara 

Terah, iz desetega rodu po Noahu, je imel tri sinove: Abrama (kasneje se je 
imenoval Abraham), Nahorja and Harana. Abraham se je poročil s Sarajo, ki 
je bila nerodovitna. Terah, Abram, Saraja in Lot so odšli proti Kanaanu, ven-
dar so se ustaliti v Haranu, kjer je Terah umrl. Star je bil 205 let (to je simboli-
čno število, kar pomeni zelo star). Jahve je rekel Abramu, naj zapusti svojo 
deželo in sorodnike ter odide v deželo, ki 
mu jo bo pokazal. Obljubil mu je, da bo iz 
njega naredil velik narod, ga blagoslovil, 
naredil njegovo ime veliko, blagoslovil 
tiste, ki blagoslavljajo njega, in preklel 
tistega, ki preklinja njega. Abram je bil star 
75 let, ko je s svojo ženo Sarajo, nečakom 
Lotom in premoženjem ter osebami, ki jih 
je pridobil, zapustil Haran. Odšli so 
v Sihem v Kanaanu. V kanaanski deželi je 
zavladala huda lakota. Zato sta Abram in 
Lot skupaj s svojim premoženjem odpoto-
vala jug, v Egipt. Med potjo je Abram 
naročil Saraji, naj se izdaja za njegovo 
sestro, da ga Egipčani ne bi ubili. Ko so 
vstopili v Egipt, so faraonovi uradniki fara-
onu hvalili Sarajino lepoto. Tako jo je vzel 
v svojo palačo. Zaradi Saraje se je Abramu dobro godilo. Dobil 
je drobnico, govedo, osle, hlapce, dekle, oslice in kamele. Bog pa je prizadel 
faraona in njegovo hišo z več nadlogami, za katere je poskušal najti vzrok. Ko 
je odkril, da je Saraja poročena ženska, je faraon zahteval, da Abram in nje-
gova hiša odidejo takoj, skupaj z vsem premoženjem. Kasneje, ko je bil 
Abram star 99 let, je Bog določil njegovo novo ime: Abraham, oče množice 
narodov. Bog je določil tudi Sarajino novo ime – Sara, jo blagoslovil in rekel 
Abrahamu, da mu bo tudi po njej dal sina.  

 

 

O vzvišeni in veličastni Bog, 

razsvetli temine mojega srca. 

Daj mi pravo vero, trdno upanje 

in popolno ljubezen, 

razumnost in spoznanje, o Gospod, 

da se bom držal tvoje svete in resnične 

zapovedi. Amen 

 
 

 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

27. nedelja med letom 

Frančišek Asiški 

Nedelja mož in fantov 

ROŽNOVENSKA NEDELJA 
 

04. 10. 2015 – 11. 10. 2015 

Papež Frančišek: Mati Cerkev zna ljubkovati svoje otroke 

Papež Frančišek je spomnil na ruske menihe, ki pravijo, da se moramo 
v trenutkih duhovnega nemira zateči »pod plašč svete Božje Matere«. 
Mati nas tako sprejme, nas varuje in skrbi za nas. Ta Marijina mate-
rinskost pa gre po papeževih besedah tudi onstran nje, je »nalezljiva«. 
Iz nje izhaja še druga materinskost, ki je »materinskost Cerkve«: »Cer-
kev je mati.« Naša »sveta mati Cerkev« nas rodi v krstu, vzgaja nas v 
svoji skupnosti. Ima 
držo materinskosti, 
blagosti, dobrote: »Mati 
Marija in mati Cerkev 
znata ljubkovati svoje 
otroke in jim dati 
nežnost. Predstavljati si 
Cerkev brez te mate-
rinskosti pomeni pred-
stavljati si neko togo 
združenje, združenje brez človeške topline, osirotelo.« 
 
Brez materinskosti ostane samo togost 
Cerkev je mati, kakor je mati Marija. Vse nas sprejema kot mati. Njena 
materinskost se izraža »v držah ponižnosti, sprejemanja, razumevanja, 
dobrote, odpuščanja in nežnosti«. Tako je povzel sveti oče in še dodal: 
»Kjer je materinskost, tam so življenje, veselje in mir, tam se mir 
množi. Kadar pa te materinskosti ni, ostane samo togost, tista discipli-
na, ne zna se nasmehniti. Ena najlepših in najbolj človeških stvari pa je 
nasmehniti se otroku in pripraviti ga do nasmeha.« 
Naj nam Gospod – tako je papež Frančišek sklenil – tudi danes, ko se 
znova daruje Očetu za nas, da slišati: »Sin, glej, tvoja mati!«   
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