
1. V prihodnjem tednu bom prve tri dni odsoten, zato ne bo tukaj svete 
maše.  

2. Slovenska Karitas nas vnovič prosi za darove »Za srce Afrike«. Vzemite 
si v zvonici letak in po možnosti nakažite svoj dar za potrebe otrok v 
Afriki ali pa svoj dar izročite v nabiralnik za Karitas. 

3. Prihodnjo nedeljo bomo imeli župnijsko srečanje bolnikov. Lepo prosim, 
da pripeljete vaše ostarele in bolne k deseti sveti maši, po maši pa so 
vabljeni na skupno srečanje v dvorano. 

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

Papež Frančišek: »Znamenje upanja je, da javno mnenje izraža narašča-

joče nasprotovanje smrtni kazni, celo v smislu legitimne družbene 

obrambe. Danes je smrtna kazen zares nesprejemljiva, ne glede na težo 

zločina obsojene osebe. Predstavlja žalitev za nedotakljivost življenja in 

dostojanstvo človeške osebe. Nasprotuje Božjemu načrtu za posameznike 

in družbo ter njegovi usmiljeni pravičnosti. Niti ni v soglasju z nobenim 

upravičenim namenom kaznovanja. Ne nadoknadi krivice do žrtev, 

ampak, namesto tega, goji maščevanje. Zapoved 'ne ubijaj' ima brezpo-

gojno veljavo in zadeva oba, nedolžnega in krivega.« 

Življenje je treba vedno varovati povsod in v vsakem njegovem obdobju, 
od spočetja do naravne smrti, še zlasti, kadar se nekdo znajde v ranlji-
vem ali prikrajšanem položaju. »Kristjani imamo posebno dolžnost ljubiti 
življenje, saj je za nas dar Boga, ki je njegov edini gospodar, od začetka 
do konca.«  
»Ne« evtanaziji in odgovorne odločitve 
Glede na razpravo o evtanaziji, ki trenutno poteka na Malti, škofa pou-
darjata, da je »evtanazija grožnja za življenje«. Četudi je telesno in 

psihološko trpljenje težkih bolnikov in njihovih svojcev razumljivo, 
vrednost človeškega življenja ni odvisna od dejstva, ali je oseba 
zdrava ali zadovoljna s kvaliteto svojega bivanja. Evtanazija ne 
more nikoli biti »v interesu pacienta«. Moralna dolžnost družbe je 
poskrbeti za zdravstveno oskrbo, nujne terapije in za ublažitev 
bolečine bolnikov, vse do naravne smrti. Malteška škofa nadalje 
na isti način opozarjata pred abortivnimi sredstvi, ki ogrožajo živ-
ljenje na njegovem začetku. Vernike pozivata k odgovornim od-
ločitvam, ki so naklonjene življenju. 
Podpora in pomoč najbolj ranljivim – usmiljeno obličje družbe 
Nazadnje pa spominjata še na pomen paliativne medicine. Usmiljeno 
obličje družbe se pokaže v podpori in pomoči najbolj ranljivim osebam. 
Med verniki naj se zatorej razširijo dela usmiljenja. 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Preloge:              petek, 4. novembra 2016 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
22. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

28.08.2016 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Polona Mlakar 

23. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

4.09.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Urška Flis 

2. berilo: Marjana Pučnik 

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.) 

Ponedeljek 29. 08. 2016 

Mučeništvo Jan. Krstnika 
 

Torek 30. 08. 2016 

Feliks (Srečko), mučenec 
 

Sreda 31. 08. 2016 

Pavlin, škof 
 

Četrtek 1. 09. 2016 

Brezjanska Mati Božja 
Ob 18.20 ministrantski sestanek 
Ob 19.00 za + Antona Juharta (Kreps) 

Petek 2. 09. 2016 

Marjeta, devica 

Obisk bolnikov 
Ob 19.00 za + Marijo Brumec, Heleno in Juri-
ja Tomažiča 

Sobota 3. 09. 2016 

Gregor Veliki, papež 
Ob 07.00 za + Anastazijo Kumer (obl.) 

23. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Angelska nedelja 

4. 09 . 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane  
ŽUPNIJSKO SREČANJE BOLNIKOV 
Ob 10.00 za + Janeza in Frančiško Pučnik 



Liturgija kot kraj usmiljenja 
 

Kadar si prizadevamo vsak liturgični dogodek živeti »s pogledom, up-
rtim v Jezusa in njegovo usmiljeno obličje, lahko dojamemo ljubezen 
Svete Trojice … Ta ljubezen je odslej vidna in otipljiva v vsem Jezuso-
vem življenju … Vse v njem govori o usmiljenju. Ničesar ni v njem, kar 
bi bilo brez sočutja« (gl. Misericordiae Vultus). Te besede spominjajo 
tudi na tiste, ki jih je med homilijo za praznik Vnebohoda izrekel sv. 
Leon Veliki: »Kar je bilo na našem Zveličarju vidnega, je prešlo v zak-
ramente.« Tako razmišljanje nam pomaga razumeti liturgijo kot kraj 
usmiljenja, ki ga je potrebno srečati in sprejeti, da bi bilo podarjeno. 
Kot kraj, kjer je navzoča, oznanjena, obhajana in posredovana velika 
skrivnost sprave. Zakramenti in zakramentali, glede na različne oko-
liščine življenja, podarjajo edini veliki dar Božjega usmiljenja. 
 

Spravljeni smo, da bi spravili 
Toda dar usmiljenja na povsem poseben način odseva v zakramentu 
pokore ali sprave. Spravljeni smo, da bi spravili. Očetovo usmiljenje ne 
sme biti zaprto v samotolažilne drže, saj se kaže kot mogočno v 
prenavljanju oseb, ko jih naredi sposobne ponuditi drugim živo izkušnjo 
istega daru. Izhajajoč iz zavesti, da nam je odpuščeno, da bi tudi sami 
odpustili, je potrebno biti pričevalci usmiljenja v vsakem okolju, vzbujati 
željo in sposobnost, da bi odpustili. To je naloga, h kateri smo vsi 
poklicani, še zlasti, ko se soočamo z zamerami, v katere je zaprto pre-
več oseb, ki morajo ponovno najti radost notranje vedrine in okus miru. 
 

Izraz »Cerkve v izhodu« in »vrata« 
Obred zakramentalne sprave je torej treba razumeti kot izraz »Cerkve 
v izhodu«, kot »vrata«, skozi katera ne le ponovno vstopimo potem, ko 
smo se oddaljili, ampak ki vodijo tudi do raznih periferij človeštva, ki 
vedno bolj potrebuje sočutje. V njem se uresničuje srečanje s poživl-
jajočim Božjim usmiljenjem, iz katerega izhajajo novi moški in ženske, 
ki preko spravljenega in spravljajočega bivanja oznanjajo evangeljsko 
dobro življenje. 
 

Fons et culmen (vir in izvir) 
Papež Frančišek tako želi, da bi med premišljevanji in obhajanji narod-
nega liturgičnega tedna vse bolj zorelo razumevanje liturgije kot »fons 
et culmen« cerkvenega in osebnega življenja, polnega usmiljenja in 
sočutja, saj se nenehno oblikuje v šoli evangelija. Delo in pričakovanja 
tega pomembnega dogodka papež zaupa materinski priprošnji Marije, 
Mater Misericordiae. 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

22. nedelja med letom 

»Čim večji si, tem bolj bodi ponižen, 

potem boš našel milost pri Gospodu.« 
 

28. 8. 2016 – 4. 9. 2016 

Papež Frančišek je za redno sredino splošno avdienco pripravil 
katehezo o Jezusovi bližini. Vendar pa se je zaradi potresa, ki je 
ponoči prizadel osrednjo Italijo, odločil pripravljeno katehezo prestaviti 
na prihodnji teden, medtem ko je v sredo zbrane na Trgu sv. Petra 
povabil, da bi skupaj z njim zmolili žalostni del rožnega venca za vse 
prizadete brate in sestre. 
Potres je opustošil celot-
na področja in za seboj 
pustil mrtve in ranjene. 
Sveti oče je izrazil svojo 
bolečino in bližino vsem 
osebam, ki se nahajajo v 
prizadetih krajih; vsem, ki 
so izgubili svoje drage; in 
tistim, ki so še vedno 
pretreseni zaradi strahu 
in groze. 
»Slišati župana mesta 
Amatrice, ki je dejal: 'Kraja ni več' in vedeti, da so med mrtvimi tudi 
otroci, me je resnično zelo pretreslo.« Zato je papež želel vsem, ki se 
nahajajo v okolici krajev Accumoli, Amatrice in drugod, v škofijah Rieti, 
Ascoli Piceno in drugih v italijanskih deželah Lacij, Umbrija in Marke, 
zagotoviti molitev in jim reči, naj bodo prepričani o ljubkovanju in obje-
mu celotne Cerkve. Ta jih želi v tem trenutku objeti s svojo materinsko 
ljubeznijo, enako pa tudi vsi zbrani na Trgu sv. Petra. 
Papež Frančišek se je še zahvalil vsem prostovoljcem in reševalcem 
Civilne zaščite, ki so priskočili na pomoč tamkajšnjemu prebivalstvu, 
ter nato prosil, da bi se mu pridružili v molitvi. Gospod Jezus, ki je bil 
pred človeško bolečino vedno ganjen, naj »potolaži užaloščena srca in 
jim podari mir na priprošnjo Blažene Device Marije. Pustimo, da gane 
tudi nas, skupaj z Jezusom.« 

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

