
1. V preteklem tednu smo praznovali naš največji župnijski praznik. Še 
enkrat iskrena hvala vsem za dejavno sodelovanje. Hvala družini Alojza 
in Danija Lubeja za ustekleničeno vino, ki so ga bili duhovniki zelo vese-
li. Še posebej je bil g. škof Jamnik nadvse navdušen in vesel lepega 
praznovanja. Iskrena hvala vsem.   

2. Iskren boglonaj za krašenje ter čiščenje cerkve, za vse darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

Dialog – izziv za vse ljudi dobre volje 

Obstaja beseda, ki se je ne smemo nikoli utruditi ponavljati in predvsem 

pričevati zanjo: dialog. Odkrili bomo, da odpreti se drugim ne osiromaši 

našega pogleda, ampak nas obogati, ker spoznamo resnico drugega, 

pomen njegove izkušnje in ozadje tistega, kar reče, tudi kadar je skrito za 

določenimi držami in izbirami. Resnično srečanje vsebuje jasnost glede 

lastne identitete, istočasno pa tudi razpoložljivost, da se postavimo na 

mesto drugega in tako doumemo tisto, kar pod površjem pretresa njegovo 

srce, tisto, kar v resnici išče. Samo tako se lahko začne dialog, ki omogo-

či napredovanje po poti naproti novim sintezam, ki bogatijo tako ene kot 

druge. To je izziv za vse ljudi dobre volje. 

Kaj pravijo cerkveni očetje o današnjem evangeliju? 
Sv. Ciril Aleksandrijski pravi: »Vprašanje o tem, koliko bo zveličanih ter 
Jezusov odgovor o poti zveličanja, kažeta na to, kar je res pomembno, torej 
ne koliko bo zveličanih temveč, kako postaneš 'zveličan'. Vstopiti skozi 
ozka vrata zahteva odločno vero ter neomadeževano moralnost. Široka 
vrata pa so za tiste, ki se ne menijo za postavo in to pokažejo s svojim 
grešnim obnašanjem.«  
Sv. Avguštin pa pravi: »Hrana, ki so jo jedli v Jezusovi navzočnosti, je bil 
Kristus, torej hrana, ki so jo jedli njegovi sovražniki, ki so ga zavrgli.«  
Sv. Ciril Aleksandrijski nadaljuje: »Biti za isto mizo z Jezusom med njego-
vim zemeljskim poslanstvom, ni zagotovilo za sedež pri eshatološki gostiji. 
Tudi tisti, ki se udeležujejo Gospodove večerje, si lahko preskrbijo obsodbo, 
v kolikor niso prepoznali v tem Gospodovo telo in kri ter zato niso izpolnili 
Očetovo voljo.«  
Sv. Avguštin dodaja: »Trije modri predstavljajo vse tiste, ki bodo prišli z 
vseh koncev sveta ter bodo sedeli pri eshatološki poročni gostiji.«  

 

»Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje in ne omaguj, 
kadar te graja. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja, in 
tepe vsakega, katerega priznava. Ko vas vzgaja, zdržite, 
saj Bog ravna z vami kakor s sinovi.« (Heb 12, 5-7) 
 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Prepuž:          v petek – 26. avgusta. 2016 

Vinarje:            v petek 2. septembra 2016 

Prihova:           v petek 9. septembra 2016 

Raskovec:      v petek 16. septembra 2016 

Dobrova:     v petek – 23. septembra 2016 

Dobriška vas:   petek 30. septembra 2016 

Pobrež:                    petek 7. oktobra 2016 

Novo Tepanje:      petek 14. oktobra 2016 

Zg. Grušovje:        petek 21. oktobra 2016 

Sp. Grušovje:       petek, 28. oktobra 2016 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
21. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

21.08.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

OTROCI 

22. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

28.08.2016 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Polona Mlakar 

21. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

Pij X., papež 

21. 08 . 2016 

Ob 7.00 uri za + Jožeta Leskovarja in starše 

Primec 
Ob 10.00 uri za + Stanka Mlakarja  

Krst Žana Juharta 

Ponedeljek 22. 08. 2016 

Devica Marija Kraljica 
Ob 19.00 za + Ludvika Zorka (1201)   

Torek 23. 08. 2016 

Roza iz Lime 
Ob 07.00 za žive in pokojne farane (21.8.) 

Sreda 24. 08. 2016 

Natanael (Jernej), apostol 
Ob 19.00 za + Janeza Pšeničnika (obl.) 

Četrtek 25. 08. 2016 

Ludvik IX, franc. kralj 
Ob 19.00 za + Jerico Magič (1189) 

Petek 26. 08. 2016 

Zefirin, papež 
Ob 19.00 za + Silvo Pliberšek (1163) 

Sobota 27. 08. 2016 

Monika, mati sv. Avguština 

Ob 07.00 za + Moniko in Andreja Lubeja 

Ob 12.00 krst Jakoba Furlana 

Ob 17.00 poroka: Jure Pirš – Petra Mlakar 

Ob 19.00 za + Hermino in Alojza Melavca 

22. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Avguštin, škof 

28. 08 . 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane  
Ob 10.00 uri za + Alojza Ugerška (obl.) 



 

Praznik Marijinega Vnebovzetja skozi objektiv Marije Mlakar 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

21. nedelja med letom 

»So zadnji, ki bodo prvi,  

in so prvi, ki bodo zadnji« (Lk 13,30)  
 

21. 8. 2016 – 28. 8. 2016 

Papež Frančišek ob 37. srečanje za prijateljstvo med narodi (Meeting 
Rimini) - »Naslov srečanja – Ti si zame dobro – je pogumen. Potreben 
je namreč pogum, da lahko to zatrdimo, medtem ko se zdi, da mnogi 
vidiki stvarnosti, ki nas obkroža, vodijo v nasprotno smer.«  
Mnogi pretresi, katerih nemočne priče smo pogosto, so v resnici skri-
vnostno povabilo, da bi ponovno našli temelje občestva med ljudmi za 
nov začetek. Kakšen je lahko prispevek nas, Jezusovih učencev, pri 
vsem tem? Naša naloga sovpada s poslanstvom, za katerega nas je 
izbral Bog. To je, kakor je dejal papež 
Frančišek, ko mu je bila podeljena 
nagrada Karla Velikega, oznanjevanje 
evangelija. Le-to pa se danes bolj kot 
kdajkoli prej prevaja predvsem v iti na-
proti človekovim ranam, prinašati 
močno in preprosto Jezusovo na-
vzočnost, Njegovo tolažilno in opoguml-
jajoče usmiljenje. 
To je želja svetega očeta, ki ude-
ležence Meetinga v Riminiju spodbuja, 
da bi vso pozornost posvetili osebnemu 
ustvarjalnemu pričevanju, v zavedanju, 
da tisto, kar privlači, osvaja in razvezuje 
verige, ni moč instrumentov, temveč 
trajna krotkost Očetove usmiljene 
ljubezni, katero vsakdo lahko zajema v izviru milosti, ki jih Bog nudi v 
zakramentih, še zlasti v evharistiji in spovedi. Papež spodbuja, da bi si 
še naprej prizadevali biti blizu drugim, da bi z veseljem tekmovali v 
služenju. Tako kakor je učil don Giussani, da krščanski pogled vzdrhti 
zaradi zanosa, ki ga naredi sposobnega povzdigovati dobro, ki je v 
vsem, kar se srečuje, ker se prepozna soudeleženega v načrtu, ki bo 
dokončno uresničen v večnosti in ki nam je bil razodet v Kristusu. 

Blagoslov vitraža 

Blagoslov zdravilnih zelišč 

Izročitev prihovskih dobrot 

Lepa pesem, lepo srce. 

Na sončni Prihovi smo vsi 'sončni'. 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
http://sl.radiovaticana.va/news/2016/05/06/pape%C5%BE_fran%C4%8Di%C5%A1ek_prejel_mednarodno_nagrado_karla_velikega/1227970

