
 

1. Preteklo nedeljo smo imeli srečanje zakoncev jubilantov. Bili ste le štirje 
pari, v dvorani pa se nam je pridružil še en par. Mnogi niste čutili potre-
be, da bi se slovesno zahvalili Bogu za dar sozakonca, za družino, za 
lepo preživeta leta zakonskega življenja. Kaj storiti, da bi poživili to 
zavest, da je zakonsko življenje posebna milost, lepota, sreča in zado-
voljstvo? Kako naj se mladi odločijo za zakonsko življenje, če starejši ne 
pokažejo, da je to nekaj neizmerno lepega. Kako naj mladi sprejmejo 
zakrament, ko ga pa starejši ne vrednotijo kot nekaj neizmerno velike-
ga? Kako naj se mladi odločijo za posvečeno družinsko življenje, če jim 
starejši tega ne pokažejo? Kako naj raste župnija, če ne obhajamo 
slovesnosti skupaj, če drugemu ne omogočimo, da bi z lastno navzoč-
nostjo  utrjevali župnijsko občestvo? Zato toliko večja zahvala vsem, ki 
ste začutili, da je potrebno na slovesni način se zahvaliti Bogu in soza-
koncu za dar zakonskega življenja.  

2. Iskrena hvala Marti in Minki za postrežbo ob srečanju varovancev iz 
Konjiškega doma ostarelih; hvala Dragu, Klemnu in Simonu Skerbišu, 
Alešu Justineku in Francu Špesu za estrih v bodoči mladinski sobi, 
Davorju Mlakarju za material; iskrena hvala za čiščenje cerkve, krasil-

kama za krašenje, vinogradniku za delo v vinogradu, hvala za vse daro-
ve za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

3. Pred nami je novo katehetsko leto. Ker naši katehistinji Tina in Urška 
zaradi materinstva v prihodnjem letu ne bosta mogli poučevat verouk, 
sem prosil sestro Hermino iz Slovenske Bistrice, da nam priskoči na 
pomoč. Zato vas sedaj starše veroučencev prosim, da pridete v verouč-
no učilnico, da vpišete otroke v prvi razred, prinesete veroučna spričeva-
la, poravnate za veroučne potrebščine (lahko darujete tudi kaj več za 
katehistinjo, ki se bo vozila iz Slovenske Bistrice), vpišete otroke v 
Slomškovo bralno značko in jih naročite na revijo Mavrica (letna naroč-
nina 37 € - 10 številk). Skrb in delo z otroki za Slomškovo bralno značko 
bo prevzela Tina Sojar Voglar in bo imela kratka srečanja vsak mesec 
na otroško nedeljo po deseti maši. 

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 

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.,8., 9. razred 50 vprašanj o Jezusu  - 12 € 

4. Naslednjo nedeljo, 25. 9., bo po 10. sveti maši sestanek za starše 
otrok, ki obiskujejo otroški pevski zbor. Lepo vabljeni so tudi starši otrok, 
ki bi se nam želeli pridružiti. Starši omogočite jim to veselje! 

 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Prepuž:           v petek 25. november 2016 
 

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.) 

Ponedeljek 19. 9. 2016 

Januarij, mučenec 
Ob 19.00 za + Ludvika Zorka (1203) 

Torek 20. 9. 2016 

Korejski mučenci 
Ob 19.00 za + Marijo Brumec (Tomažič 917) 

Sreda 21. 9. 2016 

Matej, apostol in evang. 

Ob 11.00 uri somaševanje duhovnikov 
posvečenih leta 1987 
za + Jožefa Skerbiša (1134) 

Četrtek 22. 9. 2016 

Mavricij, mučenec 
Ob 19.00 za + Jožeta Kuka (obl.), starše Ano 

in Ignaca  
Petek 23. 9. 2016 

Pij iz Pietrelcine, redovnik 
Ob 19.00 za + Marijo Brumec (Tajnikar 904) 

Sobota 24. 9. 2016 

A. M. Slomšek, škof 

Ob 07.00 za + Terezijo (obl.), Franca in Efrido 
Vivod  

Krst Tima Lubeja 

26. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

25. 09 . 2016 

SLOMŠKOVA NEDELJA – EKUMENSKI DAN  
Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Ludvika Polegeka (obl.), 

Gabrijelo in sorodnike 
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Razpored bralcev Božje Besede 

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 

27. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

02.10.2016 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin  

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Marjana Pučnik  

2. berilo: Pavlica Pučnik 

 
Svetnik tedna – sveti Matej, apostol 
 

Eden najlepših in tudi najbolj pretresljivih prizorov, 
kako Jezus izbira in kliče svoje učence, se je prav 
gotovo odigral pred mitnico v Kafarnaumu. Nič 
»hudega sluteč« cestninar Matej je tako kot vsak dan 
opravljal svoj posel, ko pride mimo Jezus in mu, zdi 
se, da kar tako, mimogrede, reče: »Hodi za menoj.« 
Matej je moral Jezusa vsaj bežno poznati, moral je 
biti vsaj malo seznanjen z njegovim naukom, moral je 
vsaj slutiti, v kaj se spušča, da je lahko v trenutku 
zapustil mitnico, ugodno življenje in domače ter se odpravil za njim. Jezus 
mu je, kakor pravijo razlagalci njegovega življenja, »prešinil vso dušo« ter 
ga »navznoter ganil z nevidnim sunkom svoje milosti«. Matej je med Jezu-
sovimi učenci veljal za bolj izobraženega; kot cestninar je bil gotovo vešč 
branja in pisanja, pa tudi Stara zaveza mu ni bila tuja, saj se velikokrat 
sklicuje nanjo. Samo po sebi umevno se zato zdi, da je apostol Matej s 
posebno ljubeznijo zbiral Jezusove besede, jih zapisoval, primerjal, jih 
izročal naprej in tako ustvarjal poseben vir besedil in Jezusovih besed, ki 
so bili, poleg Markovega evangelija, poglaviten vir evangelija po Mateju. 
Ne glede na to, kdo je bil tisti, ki je dejansko dal dokončno obliko temu 
najdaljšemu evangeliju, velja, da je Matej duhovni prednik, začetnik izroči-
la, katerega »rezultat« je prvi izmed štirih evangelijev. Matej je evangelij 
napisal pred svojim odhodom iz Palestine; z njim je hotel nagovoriti Jude 
in jih pridobiti za krščanstvo. Izročila o kasnejšem Matejevem življenju in 
delovanju so zelo skopa. V njih je, kljub mnogim pričevanjem, težko spoz-
nati zgodovinsko jedro. Potem ko je zapustil Palestino, naj bi šel oznanjat 
evangelij v Etiopijo, kjer naj bi tudi pretrpel mučeniško smrt. Ime: Ime je 
zloženo iz hebrejskih besed matt »človek« in jahon »bog«, torej pomeni 
»človek od Boga, božji človek«. Druga razlaga imena je še »dar božji«. 
Goduje: 21. septembra. 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

 

25. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

Otroci ne potrebujejo idealnih 

staršev, ampak samo starše! 

18. 9. 2016 – 25. 9. 2016 

Razvajen otrok  
S problematiko razvajenosti so tesno povezane navade, pravila in ob-
redi, ki otroku pomenijo varnost, staršem pa lahko olajšajo življenje. 
Pedagogi poudarjajo, da otroci potrebujejo red, ki je nam odraslim 
težko razumljiv. V današnjem življenjskem tempu, ko starši veliko 
delajo, stari starši pa živijo daleč stran, ko se družina vidi pri  kosilu le  
ob koncu ted-
na in otroci 
zaspijo ob te-
leviziji, v taki 
zmedi je težko 
oblikovati u-
staljen red. Ti-
stim staršem, 
ki jim to uspe, 
pa to pomeni 
daljnosežno in 
blagodejno  
naložbo za 
prihodnost  
njihovih otrok. Najbolj temeljna otrokova potreba – potreba po varnosti, 
je namreč povezana ravno z določenim redom, ki ga otrok spet in spet 
doživlja. Bolj ko se otrok počuti varnega, bolje se razvija. Ali je zato 
danes toliko govora o nemirnih in razdraženih otrocih, ker jim tega 
občutka ne znamo ustvariti? Nerazumljive so mi težnje naših strokovn-
jakov, ki govorijo o spontanosti in izbiri otrok in kritizirajo ustaljene na-
vade prehranjevanja, spanja itd. Ustvarjen kaos je morda spodbuden 
za odrasle, otroke pa samo vznemirja. Otroci potrebujejo ustaljen red, 
ker jim to pomeni zatočišče in varnost.    
      Dr. Zdenka Zalokar Divjak 
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