
1. Danes (ob 10.00 uri) je srečanje zakoncev jubilantov. Iskrena hvala 
vsem, ki ste se ojunačili in se slovesno Bogu zahvalili za sozakonca, 
družino in razumevanje v družini. Po maši se zberemo v dvorani. 

2. Iskrena hvala Janku Juhartu za beljenje pisarne, hvala za čiščenje 
cerkve, krasilkama za krašenje in Pavlici Pučnik za rože. Hvala tudi 
Simonu in Martinu za košnjo trave, Marti in Milici za pecivo za prejšnjo in 
to nedeljo, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

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

URNIK VEROUKA 2015/16 
1., 2. razred: torek ob 14.10h – s. Hermina Nemšak 
3., 4. razred: torek ob 15h – s. Hermina Nemšak 
5., 6. razred: torek ob 16h – s. Hermina Nemšak 
7., 8., 9. razred: sreda ob 15h – Samo Pučnik 
Priprave na prvo sveto obhajilo – ob sobotah po dogovoru – s. Hermina 
Pričetek verouka je na katehetsko nedeljo, 18.9.2015. Veroučna ura 
traja 50 minut, veroučenci pa pri veroučni uri potrebujejo delovni in 
liturgični zvezek, mapo ali zvezek (po dogovoru s katehetom) in učbenik. 
Vpis bo potekal v nedeljo 18. 9. po sveti maši. K vpisu prinesite pod-
pisano veroučno spričevalo, ter prispevek za vse potrebne zvezke. Ob 

vpisu se lahko prijavite za Slomškovo bralno značko in se naročite na 
revijo Mavrica (letna naročnina 37 € - 10 številk).  CENIK: 

Razred Liturgični zvezek Delovni zvezek Učbenik 

1. Praznujemo in se veselimo 3€ 8 € - 

2. Praznujemo z Jezusom 3€ 8 € - 

3. Kristjani praznujemo skupaj 3€ 10 € - 

4. Pot v srečno življenje 3€ 4 € 8 € 

5. Znamenja na poti k Bogu 3€ 4 € 8 € 

6. Skupaj v novi svet 3€ 4 € 8 € 

7. 50 vprašanj o Jezusu  - 12 € 

8. 50 vprašanj o Jezusu  - 12 € 

9. 50 vprašanj o Jezusu  - 12 € 

Liturgični zvezek je vodnik duhovnega življenja, ki otrokom pomaga 

globlje doživeti sv. mašo in Božjo besedo. Veroučenci vanj lepijo listke 

in pišejo odgovore na nedeljske evangelije. Starši ste ob tem vabljeni, da 

otrokom pomagate, z njimi brskate po Svetem pismu in se pogovarjate o 

Božji besedi. Spoved: torek, 27. 9. – ob 16h za 4.,5., 6. razred; sreda, 28. 

9. – ob 15h za 7., 8., 9. razred.  

Spočite misli 

Če so otroci imeli čez poletje dovolj možnosti za prosto igro v naravi, 

imajo misli spočite in glave so pripravljene na nove miselne podvige. 

Otrok preko poletja dozori, staro znanje se nekoliko pozabi, veliko 

pa se ga tudi utrdi, med prostostjo poletja dobi praktične izkušnje in 

se poveže z drugim znanjem. 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Sevec:             v petek 18. novembra 2016 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

24. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

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 

Ponedeljek 12. 9. 2016 

Marijino ime 
Ob 19.00 za + Ivanko Javornik 

Torek 13. 9. 2016 

Janez Zlatousti, škof 
Ob 19.00 za + Ivana Roriča (1119) 

Sreda 14. 9. 2016 

Povišanje sv. Križa 
Ob 19.00  v zahvalo Prihovški B. Materi za 35 

let skupnega življenja in za zdravje 

Četrtek 15. 9. 2016 

Žalostna Mati Božja 

Ob 09.00 maša skupine iz Lambrechtovega 
doma iz Slov. Konjic 

Ob 19.00 za + Marijo Kotnik 
Petek 16. 9. 2016 

Ljudmila (Milka), kneginja 
Ob 19.00 za + Silvo Pliberšek (1164) 

Sobota 17. 9. 2016 

Robert Bellarmino, škof 
Ob 07.00 za + starše Sajko (iz Zg. Grušovja) 

25. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

Jožef Kupertinski 

18. 09 . 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
ZAČETEK VEROUČNEGA LETA 

Ob 10.00 za + Olgo in Janeza Žlegla (obl.) 
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25. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

18.09.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00  

OTROCI 

26. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

25.09.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik  

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar  

2. berilo: Petra Jug 

 

Blažena Terezija iz Kalkute (Agnes Gonxha Bojaxhiu) se je rodila 26. 
avgusta 1910 v Skopju v albanski družini. V mladosti se je vedno bolj 
posvečala dejavnostim v župniji in tako je v njej zorelo hrepenenje po 
darovanju Gospodu. Zapustila je očetno hišo in vstopila kot postulantka 
pri loretskih sestrah v samostanu 
blažene Device Marije v Rathfarnamu 
(pri Dublinu). 
Poslali so jo v Indijo v Darjeeling. Ko je 
končala noviciat, je izrekla redovne 
zaobljube in privzela ime Terezija. Na-
menili so jo za poučevanje; sedemnajst 
let je preživela v Saint Mary’s Bengali Medium School blizu Kalkute. 
Ko je potovala z vlakom v Darjeeling, je prejela tako imenovani »klic 
znotraj klica«, z uvidom, naj ustanovi redovno ustanovo, da bi »potešila 
neskončno žejo, ki jo ima Jezus na križu po ljubezni in po dušah, tako 
da dela za odrešenje in posvečenje najbolj revnih med revnimi.« 
Tako je ustanovila Kongregacijo misijonark ljubezni in tej kasneje 
pridružila Kongregacijo bratov misijonarjev ljubezni, laiške organizacije 
in gibanje, ki je odprto za škofijske duhovnike. 
Mati Terezija se ni izognila nobenemu trudu, povsem se je posvetila 
oznanilu evangelija prek vsakovrstnih dobrodelnih dejavnostih in prek 
pomoči zadnjim, brez razlikovanja glede okolja, vere, naroda. Za temelj 
vseh svojih pobud je vsak dan postavila obhajanje svete maše, evha-
ristično adoracijo, molitev in ljubezen, ki jo je priganjala, da je videla 
Jezusa v ubogih in mu služila. Njeno junaško evangeljsko pričevanje je 
prebudilo občudovanje najvišjih oblasti v Cerkvi in laiškem svetu. Leta 
1979 so ji podelili celo Nobelovo nagrado za mir. Telesno izčrpana, a 
še vedno močna v duhu, je 5. Sept. 1997 umrla v Kalkuti, obdana s 
širokim, trdnim in soglasnim sluhom svetosti.« V svojem življenju se je 
po zgledu Kristusa, dobrega Samarijana, znala približati vsakemu člo-
veku, ki ga je srečala v potrebi, delila trpljenje s tistimi, ki so živeli na 
skrajnem robu družbe in pričevala za brezmejno ljubezen Boga do 
njegovega ljudstva. 
 

 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

SREČANJE JUBILANTOV 

24. nedelja med letom 

»Veselite se z menoj, kajti našel 

sem ovco, ki se je izgubila.« 

11. 9. 2016 – 18. 9. 2016  

Papež Frančišek: Staršem svetuje, naj za družinsko mizo prepovejo 
pametne telefone, računalnike in televizijo. Šele takrat, ko je družina 
za skupno mizo, kjer se 
pogovarja in povezuje, 
postane »prava družina«. 
Papež Frančišek je dejal, 
da je zbiranje pri družinski 
mizi zanesljiv pokazatelj 
zdravih medsebojnih 
odnosov. 
Poudaril je, da otroci, ki 
za mizo strmijo v računal-
nik ali telefon, niso druži-
na, ampak kot internat. 
Zbiranje za mizo je temelj krščanstva. Jezus je Nebeško kraljestvo 
primerjal z gostijo, večerjo je izbral tudi za postavitev evharistije. 
Družinska in evharistična gostija tudi danes gradita mostove spreje-
manja in ljubezni. 
Papež je posebej opozoril, da pri mizi ne sme vladati tišina, ki »ni sa-
mostanska, ampak sebična«. Opozoril je tudi na nepravično porazdeli-
tev dobrin, saj smo v bogatih deželah pri hrani nezmerni, medtem ko je 
v revnih družinah primanjkuje. 
 

Ozrimo se na skrivnost evharistične gostije. Gospod razlomi svoje Telo 
in prelije svojo Kri za vse. Prav nobene delitve ni, ki bi se lahko uprla 
tej evharistični žrtvi, od nje nas lahko loči le drža nezvestobe in 
zavezništva z zlom. Vsakršna druga oddaljenost se ne more upreti 
nezaščiteni moči razlomljenega kruha in prelitega vina, zakramentu 
edinega Gospodovega telesa. Živa in življenjska zaveza krščanskih 
družin, ki z energičnostjo svoje gostoljubnosti podpira in objema vsak-
danje napore in veselje, sodeluje z milostjo evharistije, ki je zmožna 
ustvariti vselej novo občestvo s svojo močjo, ki vključuje in rešuje. 
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