
 
1. Danes je srečanje starejših župljanov, bolnikov in invalidov. Iskrena 

hvala vsem, ki ste prišli in vsem, ki ste omogočili, da so danes z nami 
naši starejši župljani – »mladeniči in mladenke«. V moči prejetih 
zakramentov bodo v prihodnje lažje nosili svoj križ in nas bogatili s svojo 
molitvijo in daritvijo življenja. Po maši ste vabljeni v spodnjo dvorano, da 
se ob preprosti pogostitvi skupaj poveselimo, si kakšno zapojemo in se 
tako drug drugega obogatimo.  

2. Kot je razvidno iz našega župnijskega koledarja, bomo imeli prihodnjo 
nedeljo župnijsko srečanje jubilantov. Ob 10.00 uri ste vabljeni vsi jubi-
lanti, ki obhajate 5, 10, 15, 20 itd. -letnico poroke. To velja tudi za tiste, ki 
boste imeli točno obletnico v dneh do novega leta. Zelo bi vam bil hvale-
žen, če lahko že med tednom sporočite vašo udeležbo. Ker takšna 
praznovanja niso še v navadi, se nekateri še ne upate ojunačit in s tem 
pokazati hvaležnosti za skupno družinsko življenje in skupno obhajanje. 
Zato vas vabim, da se le ojunačite, da se skupno zahvalimo Bogu za 
čudovit dar, dar zakonskega življenja. Seveda ste po maši vabljeni na 
skupno srečanje v dvorano in tako k obogatitvi drug drugega s prijazno 
besedo in veseljem. 

3. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin Tadej Drobne, rkt. vere, 
samski iz Zreč in nevesta, Barbara Landeker, rkt. vere, samska iz Dob-
rove pri Prihovi. Iskrene čestitke! 

4. Danes smo vabljeni na 14. obletnico blagoslova zvona in kapele v 
Koritnem na Tajni: ob 14.00 uri sv. maša, nato praznovanje. Vabljeni! 

5. Iskrena hvala Daniju Lubeju in Alešu Ugeršku za čiščenje centralne peči, 
da sta jo tako pripravila za novo sezono. 

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

 

V preteklem tednu sem obiskal misijonarja p. Martina Kmetca iz Cari-
grada, ki se je zadnja dva tedna mudil v Libanonu. Ogledala sva si mno-
go znamenitosti, še posebej samostane v planinah, kamor so se umak-
nili kristjani pred muslimanskimi preganjanji in kjer so okrog 400 let bivali 
patriarhi (patriarh je za maronitsko Cerkev tako kot papež za katoliško 
Cerkev). V Libanonu, ki je enkrat manjša država od Slovenije, živi okrog 
4 milijone prebivalcev, 2/3 muslimanov in 1/3 kristjanov. In kakšna je 
razlika med muslimansko in krščansko družino: muslimanska ima v 
povprečju od 5-9 otrok, krščanska od 1-2 otroka. Za muslimana velja: če 
nima vsaj 5 otrok, ni izpolnil Božje volje. In četudi velja, da nekateri ne 
morejo imeti več otrok, splošno sprejeto pravilo vendarle ostaja v veljavi.  
Kaj bi rekli za slovenske krščanske zakonce?  

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Vrhole:               petek 11. novembra 2016 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

24. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

11.09.2016 

7.00 

1. berilo: Marija Rubin 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik  

2. berilo: Tina Sojar Voglar 

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 

Ponedeljek 5. 9. 2016 

Mati Terezija, redovnica 
Ob 07.00 za + Ludvika Zorka (1202) 

Torek 6. 9. 2016 

Zaharija, prerok 
Ob 19.00 za + Božidarja Firerja (obl.) in očeta 

Alojza 

Sreda 7. 9. 2016 

Regina, mučenka 
Ob 19.00 za + Ivana Roriča (obl.), Stanka, 

Alojza in Jožico 

Četrtek 8. 9. 2016 

Marijino rojstvo 

Male maše 

Ob 07.00 za + Franca Klajžarja (obl.) in soro-
dnike 

Ob 19.00 za + Ignaca (obl.), Ano in Antona 
Pliberška 

Petek 9. 9. 2016 

Peter Klaver, redovnik 
Ob 19.00 za + Antona, Ivana in Alfonza Fajsa 

ter starše 
Sobota 10. 9. 2016 

Nikolaj Toletinski, spok. 
Ob 07.00 za zdravje 

24. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Bernard in Bonaventura 

11. 09 . 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV 

Ob 10.00 za + starše Ljudmilo in Jožeta 
Goričana, Matildo in Franca Turka 



Izjava slovenskih škofov o pokopu izvensodno umorjenih žrtev 
medvojnega in povojnega nasilja 
V ponedeljek, 29. avgusta 2016, smo se slovenski škofje ordinariji se-
znanili s potekom izkopavanja in pokopa izvensodno umorjenih žrtev 
medvojnega in povojnega nasilja. Škofje pozdravljamo prizadevanja 
državnih ustanov in civilnodružbenih organizacij, da se končno uredi 
več kot 600 prikritih grobišč ter zagotovi pokop vseh izvensodno umor-
jenih. Velika večina umorjenih je bila katoličanov in njihov pokop je 
temeljna dolžnost vsake civilizirane družbe. Glede napovedanega po-
kopa žrtev iz Krimske jame in Hude jame smo škofje soglasno sprejeli 
naslednje sklepe: 
1. Državne oblasti naj izvedejo DNK-identifikacijo vseh žrtev med-
vojnega in povojnega nasilja ter na željo svojcev omogočijo njihov po-
kop v družinske grobove. Ostale žrtve naj bodo pokopane v skupne 
grobove, na katerih naj državne oblasti uredijo spominska obeležja. 
2. Žrtve iz Hude jame naj bodo pokopane v spominski park Teharje, saj 
je to že od vseh svojcev žrtev sprejeti kraj spomina na trpljenje in žrtve, 
ki so bile umorjene na Teharjah oz. so bile od tam odpeljane na druga 
morišča. Spominski park Teharje naj se primerno obeleži in naj se 
dogradi kostnica, kot jo predvideva načrt arhitekta Marka Mušiča. 
3. Na lokaciji Hude jame naj državne oblasti, v dogovoru z zaintere-
siranimi nevladnimi organizacijami, oblikujejo državni spominski park z 
obeležjem in primernim napisom. 

 
Evropa, kam? 
Slovenci praznujemo 25 let demokratične in samostojne države. Ures-
ničile so se sanje in zdelo se nam je, da se je nebo sklonilo do nas in 
nam naklonilo svetlo prihodnost. Pričakovali smo veliko, morda preveč, 
toda navdušeno doživljanje osamosvojitve, mednarodnega priznanja 
ter vstopa v Evropo je bilo upravičeno, a tudi preoptimistično. Evropa 
se je vzpostavila z grško in rimsko civilizacijo, ki pa sta propadli zaradi 
pomanjkanja zavesti o trascedentalni naravi človeka. Z razsvetljens-
tvom je dosegla izreden napredek v znanosti, tehnologiji in gospodars-
tvu, in uresničila pravno in socialno emancipacijo človeka, vključno 
suverenost narodov. Toda Evropa zanemarja zavest o presežni naravi 
človeka pridobljeno s krščanstvom, kar je privedlo do nacifašističnega 
in komunističnega totalitarizma, pa tudi do podivjanega kapitalizma, 
slonečega na nerazumnem hlepenju po profitu. Stara celina se iz krize 
lahko dvigne z novim duhovnim gibanjem, ki bi moralo sloneti na dveh 
temeljih, na teološkem (vera, upanje, ljubezen) in na razsvetljenskem 
(pamet, pravičnost, pogum in mera).         dr. Janko Prunk 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

23. nedelja med letom 

»Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za 

menoj, ne more biti moj učenec« (Lk 14,27) 

 

4. 9. 2016 – 11. 9. 2016 

Papež Frančišek: Jezusov pogled je pogled usmiljenja in nežnosti 
Matejev evangelij nam pravi, da ko se je žena dotaknila Jezusovega 
oblačila, se je On obrnil in jo pogledal ter ji namenil besedo. Zaradi 
položaja izključenosti je žena delovala naskrivaj, za Jezusovim hrbtom, 
da je nihče ne bi videl, kajti bila je odvržena. A Jezus jo je videl in je s 
svojim pogledom ni grajal, ni je nagnal stran. »Jezusov pogled je 
pogled usmiljenja in nežnosti,« je pojasnil papež. »Vé, kaj se je zgodi-
lo, in se hoče z njo osebno srečati, kar si je žena v globini tudi želela. 
To pomeni, da Jezus, ne le da jo sprejme, ampak jo prav tako ob-
ravnava kot vredno tega srečanja, vse do točke, ko ji nakloni svojo 
besedo in pozornost.« 
Papež je pripomnil, da se tudi danes velikokrat čutimo odvržene zaradi 
svojih grehov. In Jezus nam pravi: 'Pogum, pridi, zame nisi odpadek. 
Si hči, si sin.' To je trenutek milosti, odpuščanja, vključevanja v Jezu-
sovo življenje in življenje Cerkve. Je trenutek usmiljenja. Tudi danes 
vsem nam grešnikom Jezus pravi: 'Bodi pogumen, pridi. Nisi več 
odvržen. Odpuščam ti in te objemam.' »Takšno je Božje usmiljenje. 
Moramo biti pogumni in iti k njemu, prositi odpuščanje za svoje grehe 
ter iti naprej. Pogumno, kakor je to storila ta žena.« 
 

Jezus nas rešuje skrivanja 
Opozoril je, da rešitev prevzame številne poteze: ženski predvsem 
povrne zdravje, osvobodi jo družbene in verske diskriminacije, uresniči 
upanje, ki ga je nosila v srcu in odstrani strahove in obupanost, ter, 
navsezadnje, ponovno jo umesti v skupnost, s tem ko jo osvobodi pri-
siljenosti v delovanje na skrivnem. To zadnje je sveti oče želel postaviti 
v ospredje: odvržena oseba namreč vedno deluje na skrivaj. Na pri-
mer, gobavci tistega časa ali pa brezdomci v našem času. Tudi 
grešniki: vedno počnemo nekaj na skrivaj, se sramujemo sebe. Jezus 
pa nas osvobaja od tega in nam pravi: Vstani, pojdi. »Kar Jezus daje, 
je popolna rešitev, ki življenje tiste žene ponovno vključi v Božjo ljube-
zen in ji istočasno ponovno podeli polnost njenega dostojanstva.« 

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

