
1. Danes je žegnanjska nedelja, dan zahvale našim prednikom, ki so nam 
zapustili tako lepo in veličastno cerkev. Hvala pa tudi vam, da jo obnav-
ljate in vzdržujete, predvsem pa hvala, da gradite živo Cerkev, skupnost 
ki moli, daruje in se daruje v Božjo čast in dobro bližnjemu. 

2. Naslednjo soboto, 31.10. bo na Prihovi od 9:00-13:00 potekal 1. Mavrič-
ni dan (MD) za otroke v tem 
letu. Vabljeni ste vsi predšolski 
ter šolski otroci.  Prispevek za 
material ter rogljičke znaša 2€. 
V sklopu Mavričnega dneva,  
pa bodo  v soboto od 12. – 13. 
ure potekale tudi pevske vaje 
za otroke. Se vidimo!  MSP 

3. Danes ob 15.00 uri bo na 
Brinjevi Gori srečanje članov 

župnijskega pastoralnega sveta. Ob 14.30 bomo začeli z molitvijo rož-
nega venca, sledila bo sveta maša ob 15.00 uri, po maši pa pogostitev 
(piknik). Dobrodošli ste tudi drugi. 

4. Prihodnjo nedeljo bomo obhajali praznik Vseh svetih. Svete maše bodo 
dopoldan in popoldan ob 14.00 uri, nato Bogoslužje Božje besede na 
pokopališču, ob 17.30 pa v cerkvi rožni venec za vse naše rajne.  

5. V prejšnjem tednu je bila zbiralna akcija papirja. Ker je bil kontejner hitro 
napolnjen so mi sporočili, da so naročili še enega. Zato ste vabljeni, da 
papir ali karton, ki ga več ne potrebujete, lahko še oddate. 

6. In še ena nenavadna prošnja. Že nekajkrat sem do sedaj prosil, naj se 
po župniji preneha negativno govorjenje drug o drugem. S tem nekateri 
niste ali niso soglašali, češ, kaj se mora župnik v te stvari spuščati. Žal 
moram vnovič prositi, da bi se vzdržali tudi pošiljanja anonimnih pisem, v 
katerih se obsoja neko družino s takšnimi ali drugačnimi očitanji. Pos-
lanstvo kristjana mora biti sprejemanje drug drugega v vsej njegovi 
različnosti. Žívimo in sodelujmo drug z drugim s potrpljenjem in ljubezni-

jo. Ustvarjajmo prijetno vzdušje in si odpuščajmo.  
7. V preteklem mesecu ste darovali za odplačilo dolgov za obnovo gospo-

darskega poslopja 370,- eur: druž. Mlakar (Gregorc), Alojz Pučnik, Mak-
similjan Brumec, Bertl Firer in Janez-Branka Pučnik. Iskrena hvala. 
Boglonaj pa tudi za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo dobroto! 

Molitev Favstine Kowalske: »Pomagaj mi, o Gospod,  
 da bi bile moje oči usmiljene in bi nikoli ne sumničila ali sodila po 

zunanjosti, ampak iskala to, kar je v dušah mojih bližnjih lepo, in jim 
pomagala;  

 da bi bil moj sluh usmiljen in bi se tako sklanjala k bližnjim v potrebah ter 
da bi moja ušesa ne bila brezbrižna ob bolečini in vzdihih bližnjih;  

 da bi o svojih bližnjih nikoli ne govorila zaničljivo, temveč imela za 
vsakega besedo tolažbe in odpuščanja;  

 da bi bile moje roke usmiljene in polne dobrih del in bi svojim bližnjim 
vedno hitela na pomoč, ne oziraje se na svojo onemoglost in utrujenost« 

Sporočilo Božjega usmiljenja je zelo konkreten in zahteven načrt življenja. 
Eno od najbolj vidnih del usmiljenja, čeprav morda med najtežje uresničljiv-
imi, je odpuščati tistemu, ki nas je prizadel ali nam storil krivico.  
»Kako težko se nam tolikokrat zdi odpuščanje! In vendar je odpuščanje 
orodje, izročeno našim krhkim rokam, da bi z njim dosegli vedrino srca. Če 
hočemo srečno živeti, je nujno potrebno prej opustiti zamere, nasilje in 
maščevanje« (Misericordiae Vultus, 9). 

 

Razpored bralcev Božje Besede 
30. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

25.10.2015 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Urška Flis 

30. nedelja med letom 

Žegnanjska nedelja 

Nedelja žena in mater 

25. 10. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Jurija, Julijano in Branka 

Juharta 

Ponedeljek 26. 10. 2015 

Lucijan in Marcijan 
Ob 7.00 v zahvalo za zdravje  

Torek 27. 10. 2015 

Sabina Avilska, mučenka 
 

Sreda 28. 10. 2015 

Simon in Juda Tadej 
Ob 18.00 za + Franca Špesa (obl.)  

Četrtek 29. 10. 2015 

Bl. Mihael Rua 

Ob 18.00 za + Antona, Amalijo in sina Jožefa 

Brumeca (Šteflakovi) 

Petek 30. 10. 2015 

Marcel, mučenec 

Ob 7.00 za + Jožefa Strnada (obl.) in starše 

Štabej 

Sobota 31. 10. 2015 

Bolfenk, škof 
Ob 7.00 za + Marijo Kotnik (1025)  

VSI SVETI 

Nedelja mož in fantov 

01. 11. 2015 

 
Popoldan – maša in 

bogoslužje na pokopa-
lišču 

ob 17.30 pa rožni venec 
v žup. cerkvi 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Marijo (obl.) in Franca 

Flisa (Šprogar) 

Ob 14.00 uri za vse umrle v preteklem letu: 

Smogavc Rudolf, Jamnik Ivan, Marija 

Brumec, Obrovnik Matija, Mlakar Matilda, 

Dakić Mitar, Mlakar Stanislav, Oblonšek 

Franc, Kotnik Marija, Skrbinšek Frančišek, 

Košir Marija, Bračič Terezija, Menhard 

Martin, Rorič Ivan. 



VSI SVETI 

Nedelja mož in fantov 

01.11.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Marjana Pučnik 

32. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

08.11.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Renata Pučnik 

 

Svetnik tedna – blaženi Mihael Rua 

Vseskozi, od samih začetkov Družbe sv. Frančiška Saleškega, je bil 
tesen don Boskov sodelavec. Noč in dan je bil ob njem in ga podpiral 
pri naporni nalogi, zbirati in poučevati zanemarjene fante. Doštudiral je 
na turinski univerzi in postal gimnazijski učitelj. Nekaj časa je bil ravna-
telj zavoda Mirabello, kasneje pa postal ekonom. Papež Leon XIII. ga 
je imenoval za don Boskovega namestnika, po 
njegovi smrti pa je postal njegov prvi naslednik. 
Dvaindvajset let je bil na čelu salezijanske druž-
be, ki se je pod njegovim vodstvom silno razširi-
la. Število zavodov je povečal na več kot tristo, 
zavodi pa so začeli nastajati tudi izven Evrope. V 
misijone je namreč poslal kar 30 skupin salezi-
jancev in hčera Marije Pomočnice. Imenovali so 
ga drugi don Bosko, saj si je vseskozi prizadeval 
ohranjati zvestobo ustanovitelju skupnosti in 
vrednotam, ki jih je poudarjal. Z misijoni, novimi zavodi in  prazničnimi 
oratoriji je razširjal področje socialnega delovanja družbe in načrtno 
skrbel za poklicne šole, kjer so mlade usposabljali za tehnične in trgov-
ske poklice. Bil je človek reda, »živo pravilo«, saj je vedno in povsod 
poudarjal pomen redovnega pravila. Bil je duhovno izredno bogat člo-
vek, napisal več spisov in pisem bratom salezijancem. Njegova velika 
zasluga je, da je v prelomnem času ob smrti ustanovitelja in svojega 
vzornika zmogel družbo ne samo obdržati pri življenju, pač pa ji dati 
silen zagon, ki ga še danes nič ne zaustavi. To je lepo izrazil papež 
Pavel VI. ob njegovi razglasitvi za blaženega, ko je med drugim pouda-
ril, da je iz don Boskovega »zgleda napravil šolo, iz njegovega oseb-
nega dela razširjeno ustanovo, iz njegovega življenja zgodovino, iz 
njegovih pravil duha, iz njegove svetosti zgled. Iz izvira je napravil 
strugo in veletok.« V času njegovega vodenja družbe sta tudi na naših 
tleh nastala dva zavoda in sicer na Rakovniku (kjer je položil temeljni 
kamen) ter na Radni pri Sevnici. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

30. nedelja med letom 

 

ŽEGNANJSKA NEDELJA 

       Nedelja žena in mater 

 

 

25. 10. 2015 – 01. 11. 2015 

Papež Frančišek: Čemu služi prižiganje majhne svečke v obdajajoči 
nas temi? Ne bi bilo bolje uporabiti kaj drugega, da bo manj teme? A 
lahko s tem premagamo temo?«  

Vsaka družina je namreč vedno svetilka, pa naj bo še tako 
medla, v temini sveta. Tudi Jezusovo človeško življenje se je oblikovalo 
v naročju družine, znotraj katere je ostal trideset let. Njegova družina, 
kot mnoge, tam v odročni vasi na obrobju imperija.  

Da bi danes razumeli družino, vstopimo v skrivnost Nazareške 
družine, v njeno skrito, vsakdanje in običajno življenje, kakor v veliki 
večini naših družin, z vsemi njihovimi mukami in preprostimi radostmi. 
Torej življenje, ki je med nasprotovanji prepleteno z vedro potr-
pežljivostjo, s spoštovanjem do stanja vsakega, s tisto ponižnostjo, ki 
osvobaja in se razcveti v služenju, torej v bratskem življenju, ki izhaja iz 
čutenja, da pripadamo istemu telesu. 

Družina je kraj evangeljske svetosti, ki se uresničuje v najbolj 
vsakdanjih pogojih. V njej dihamo spomin generacij in poženemo ko-
renine, ki omogočijo iti daleč. Je kraj razločevanja, kjer se uči 
prepoznati za svoje življenje Božji načrt in ga z zaupanjem objeti. Je 
kraj zastonjskosti, zaupne, bratske ter solidarne navzočnosti, ki nas uči 
iti ven iz samih sebe, da sprejmemo drugega, da odpustimo in 
sprejmemo odpuščanje. 

Prosimo Vsemogočnega za milost, da bo Cerkev, ki je družina, 
znala biti vsakemu blizu z ljubeznijo očeta, ki živi svojo odgovornost kot 
varuh in varuje sam in tega ne prepušča drugim, ki popravlja, ne da bi 
poniževal, ki vzgaja z zgledom in potrpežljivostjo, včasih pa preprosto 
tiho v pričakovanju in odprtosti z molitvijo. Predvsem pa, da Cerkev 
otroke, ki so med sabo bratje, ne bi nikoli nikogar od njih imela samo 
za breme, problem, strošek, kot skrb ali nevarnost, ampak predvsem 
kot dar, ki ostane tak tudi tedaj, ko se napoti po drugačnih poteh. 

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

