
1. Od danes naprej bodo večerne maše ob 18.00 uri. 
2. V petek smo sprejeli kip Fatimske Božje Matere. Iskreno se zahvaljujem 

nosilcem in vsem ki ste pripravili mizo (Pavlici), krasilkama (Tinki in 
Simoni) ter vsem za dejavno sodelovanje pri bogoslužju. Nadškof Turn-
šek nas je lepo nagovoril in spodbudil k zavesti, da je Marija tudi danes 
nenehna spremljevalka na poti našega 
življenja. Marija nas vedno spremlja s svojo 
priprošnjo pri Bogu. Zato se ji vsak dan 
priporočajmo z molitvijo in daritvijo. Posebej 
pa naj velja zahvala solistki Tini Pučnik, ki je 
med prinašanjem Marijinega kipa v cerkev, 
z milim glasom čudovito nagovorila in spod-
budila naša srca k češčenju Božje in naše 
Matere Marije. Neverjetno, kako je Bog 
natrosil ogromno darov nad Prihovčane, in 
verjamem, da od nas veliko pričakuje. Ne 
razočarajmo ga v prihodnje in vsak naj se 
zaveda, da je poklican, da obogati to lepo 
našo župnijo in bogoslužja s svojimi darovi! 

3. V preteklem tednu smo imeli trgatev. Hvala vse, ki ste se nam pridružili, 
še posebej pa seveda Jožetu Pučniku, ki je celo leto skrbel za vinograd. 
Da je tako lepo rodil pa je dokaz, da je skrbno negoval trto skupaj z 
mnogimi vami, ki ste mu pomagali. Iskren boglonaj. Kot krona trgatve pa 
je bil blagoslov obnovljenega zidu in nove kapelice. Še enkrat iskrena 
hvala vsem, ki ste sodelovali pri zidanju škarpe oz. zidu in pri postavitvi 
kapelice ter ureditvi prostora pred kapelico. Bog povrni za vaš trud! 

4. Iskren boglonaj Klavdiji in Simonu Korošcu za košnjo trave, Janku 
Juhartu, Dragu in Klemnu Skerbišu ter Francu Špesu za postavitev odra 
za slikarja, ki bo narisal sliko Marije, Matere usmiljenja na fasado župni-
šča, kar je za praznovanje 250-letnice samostojne župnije predlagal 
Samo Pučnik. Iskrena hvala čistilkam in krasilkama cerkve ter vsem za 
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

5. V četrtek po maši lepo prosim vse člane ŽPS na redno sejo. Prav je, da 
tisti, ki lahko, pridete že k sveti maši, sejo pa bomo začeli ob 18.40. 

6. Lepo vabimo vse mlade na mladinska srečanja, da se nam pridružijo. 
Prvo srečanje bomo imeli že prihodnjo soboto, 8. 10. ob 19.00, kjer nas 
bodo imeli možnost vse spoznati in bodo videli kaj pravzaprav počnemo 
in kakšen je plan za prihajajoče šolsko leto. 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Pobrež:               petek 7. okt. 2016 

Novo Tepanje: petek 14. okt. 2016 

Zg. Grušovje:   petek 21. okt. 2016 

Sp. Grušovje: petek, 28. okt. 2016 

Preloge:          petek  4. nov.  2016 

Vrhole:            petek 11. nov. 2016 

Sevec:          v petek 18. nov. 2016 

Prepuž:        v petek 25. nov. 2016 

Vinarje:       v petek – 2. dec. 2016 

Prihova:      v petek – 9. dec. 2016 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

28. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

09.10.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad  

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Žan Pem  

2. berilo: Samo Pučnik 

29. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

16.10.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart  

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

OTROCI 

27. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Sveti Angeli Varuhi 

02. 10 . 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane  
Ob 10.00 za + Magdaleno Pliberšek in 

starše 
Ob 14.00 uri blagoslov Kóvačevega križa v 

Dobriški vasi 
Ponedeljek 03. 10. 2016 

Frančišek Borgia, red. 
Ob 07.00 za + Jožefo (obl.), Vinka in rodbino 

Flis 

Torek 04. 10. 2016 

Frančišek Asiški, red. 
 

Sreda 05. 10. 2016 

M. Favstina Kowalska 
Ob 18.00 za + Ivana (obl.), Julijano in Stanka 

Mlakarja 

Četrtek 06. 10. 2016 

Bruno, redovnik 
Ob 17.20 ministrantski sestanek 
Ob 18.00 za + Franca Skrbinška (1057) 

Petek 07. 10. 2016 

Rožnovenska Mati Božja 
Prvi petek - obisk bolnikov. 
Ob 18.00 za + Antona (obl.) in Marijo Zajko 

Sobota 08. 10. 2016 

Benedikta, mučenka 

Ob 07.00 za + Franja Brgleza (obl.) 
Ob 11.00 v zahvalo za 80 let življenja Justine 

Brajkovič 
28. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

Abraham in Sara 

09. 10 . 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 za vse + iz družin Flis in Šprogar 



Svetnik tedna – Abraham in Sara 

Abraham se je rodil leta 2018 pr. n. št. in je odraščal v Uru. V njem je bilo 
močno razširjeno malikovalstvo. Med tistimi, ki so častili razne malike, je 
bil morda tudi Abrahamov oče Terah. Abrahamu je bilo prvotno ime 
Abram, njegovi ženi pa Saraja. Kasneje pa je Bog Abrama preimenoval v 
Abrahama, kar pomeni »oče množice«, Sarajo pa v Saro, kar pomeni 
»kneginja«. Kljub temu se je Abraham odločil častiti samo Jehova, ne pa 
nežive malike drugih bogov. Ko je Jehova, »ki preiskuje srca,« opazoval 
Abrahama, je v njem videl nekaj dobrega, in je poskrbel, da je tisto dobro 
še naprej rastlo. Abraham je živel polno in vznemirljivo življenje, ki marsik-
daj ni bilo lahko, toda nikoli nesmiselno. Razmislite o nekaterih stvareh, ki 
jih je doživel. Ko je Abraham živel v Uru, mu je Bog naročil, naj zapusti 
rodni kraj in se poda v deželo, ki mu jo bo pokazal. Abraham in Sara nista 
poznala vseh podrobnosti – kam gresta ali zakaj jima je Bog to naročil – 
vendar sta vseeno ubogala. Nazadnje sta kot tujca živela v šotorih v 
kanaanski deželi, in to do konca življenja. Ko sta bila Abraham in Sara še 
brez otrok, je Jehova obljubil, da bo iz Abrahama izšel velik narod. Jehova 
je še dejal, da bodo po njem blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji. To obljubo 
je kasneje ponovil. Abrahamu je rekel, da bo njegovo potomstvo mnogoš-
tevilno, kakor so zvezde na nebu. Ko je bilo Abra-
hamu 99 let, Sara pa se je približevala 90. letu, je 
Jehova obljubil, da bosta dobila sina. S človeške-
ga stališča se to ni zdelo verjetno, vendar sta 
Abraham in Sara kmalu spoznala, da Jehovu ni nič 
nemogoče. Abraham je leto kasneje, ko je imel 
100 let, dobil sina in ga poimenoval Izak. Bog je 
izrecno obljubil, da bo po Izaku človeštvo zelo 
blagoslovljeno. Jehova je leta pozneje od Abra-
hama zahteval nekaj zelo nenavadnega: prosil ga 
je, naj žrtvuje svojega ljubljenega sina Izaka, čep-
rav mladenič še ni bil poročen in ni imel 
otrok.*Misel na to, da bo izgubil sina, ga je gotovo bolela, vendar je pripra-
vil vse potrebno, da izpolni Jehovovo zahtevo in žrtvuje Izaka. Trdno je bil 
prepričan, da Bog lahko obudi njegovega sina, če bi bilo to potrebno za 
izpolnitev Njegovih obljub. V odločilnem trenutku – ko je bil Abraham tik 
pred tem, da žrtvuje svojega sina – je Bog posredoval in obvaroval Izako-
vo življenje. Jehova je Abrahama pohvalil za njegovo izredno poslušnost. 
Nato mu je ponovil obljube, ki jih je dal že prej. Abraham je pri 175 letih 
zaspal v smrt. Sveto pismo pravi, da je »umrl v visoki starosti«, in dodaja, 
da je bil »star in zadovoljen«. Abraham je tako doživel izpolnitev še ene 
obljube, ki mu jo je dal Bog, namreč da bo užival dolgo življenje in bo umrl 
v miru. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

»Pravični bo živel zaradi svoje vere« 
(Hab 2,4). 

27. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Angeli varuhi 

02. 10. 2016 – 09. 10. 2016 

Apostoli so rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa je rekel: 
»Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s ko-
reninami vred in se presadi v morje,‹ in bi vam bila pokorna.« 

Benedikt XVI. o Božji besedi danes: Vsa besedila današnje 
nedelje govorijo o veri, ki je temelj krščanskega življenja. Jezus je tako 
vzgajal svoje učence, da so rasli v veri, da so vedno bolj verovali in se 
Mu vedno bolj zaupali ter tako gradili na skali svoje življenje. Zato ga 
prosijo: »Pomnôži nam vero!« (Lk 17,6). To je prava in hkrati temeljna 
prošnja, s katero se učenci obračajo na Gospoda, saj ne prosijo za 
materialne darove, niti za privilegije, ampak prosijo za milost vere, ki 
usmerja ter razsvetljuje celotno življenje. Prosijo za milost, da bi 
spoznali Boga in bi lahko bili v intimnem odnosu z Njim ter prejeli od 
njega darove poguma, ljubezni in upanja. 

Cerkveni očetje: »Prošnja apostolov za pomnožitev vere je 
prošnja za moč, ki izhaja iz Svetega Duha. Takšna vera jim je bila da-
na po Jezusovem vstajenju« (sv. Ciril Aleksandrijski). »Gorčično seme 
nakazuje na veliko notranjo moč vere v Cerkvi« (sv. Avguštin). Potreb-
na je drža ponižnosti in odprtosti Božji milosti. Zato »iskanje slave pre-
ko vere, izprazni to vero njene dobrobitnosti ter jih napravi za nekorist-
ne Gospodove služabnike« (sv. Janez 
Zlatousti). 

Papež Frančišek: Ob gledanju mnogih 

trpečih obrazov v Siriji, Iraku in sosednjih 

državah, kjer na milijone beguncev išče 

zatočišče in zaščito, Cerkev prepoznava 

obličje svojega Gospoda med trpljenjem. 

Delo tistih, ki pomagajo tem osebam in 

ščitijo njihovo dostojanstvo, je zagotovo »odsev Božjega usmiljenja« in 

»znamenje, da zlo nima zadnje besede.  

http://wol.jw.org/sl/wol/fn/r64/lp-sv/2012001/2
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

