
1. Katehistinja Tina Sojar Voglar sporoča, da bo naslednjo nedeljo po 
deseti maši prvo srečanje za Slomškovo bralno priznanje. Izpolnili boste 
prijavnice, lahko pa si boste izposodili tudi knjige. Otroci, ne pozabite! 

2. V preteklem tednu smo imeli sejo ŽPS in na temo Krščanski zakon in 
družina: njuna lepota in izzivi, razmišljali o problemu mladih, ki se ne 
odločajo za obhajanje zakramenta svetega zakona. Ustavili smo se tudi 
ob pesmi: »Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, se bo zavedal svojih 
korenin…« in si postavili naslednja vprašanja: 
 bodo vaši otroci in vnuki ohranili vero; hodili v cerkev, se poročali? 

 se bodo zavedali svojih korenin? krščanstva? 

 ali verjamete, da boste lahko kot dedek in babica ponosni na njihov 

odnos do vere in Boga? Si to sploh že sedaj želite? 

3. Preteklo nedeljo sem se pozabil zahvaliti za prešo in prešarjem za 
požrtvovalno delo: Oto Mihelagu, Alojzu in Daniju Lubeju, Albinu Pučni-
ku, Slavku Figeku in kletarju Jožetu Pučniku. Iskren boglonaj. 

4. Iskrena hvala Janku Juhartu za beljenje sobe gospe Treziki in za mnoga 
druga manjša dela. Hvala pa tudi Dragu Skerbišu in Alešu Justineku za 
postavitev in odstranitev odra za sliko Marije Matere usmiljenja na fasadi 
župnišča. Predvsem pa hvala slikarju Janiju (Ivanu) Konec-u. Sliko bo 
na misijonsko nedeljo blagoslovil nadškof dr. Marjan Turnšek.  

5. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno 
vašo pomoč in dobroto. Iskren boglonaj! 

Papež Frančišek: Molitev rožnega venca je zaradi več vidikov sinteza 
zgodovine Božjega usmiljenja, ki se spreminja v zgodovino zveličanja za 
vse, ki se pustijo oblikovati milosti. Skrivnosti, ki gredo mimo nas, so 
konkretna dejanja, v katerih se razvija Božje delovanje v odnosu do nas. 
Preko molitve in meditacije o življenju Jezusa Kristusa ponovno vidimo 
njegovo usmiljeno obličje, ki gre vsem naproti v raznih življenjskih potre-
bah. Marija nas na tej poti spremlja, kaže nam Sina, ki izžareva isto 
Očetovo usmiljenje. Ona je zares Hodigitrija, Mati, ki kaže pot, katero 
smo poklicani prehoditi, da bi bili resnični Jezusovi učenci. V vsaki skriv-
nosti rožnega venca jo čutimo blizu nas in jo kontempliramo kot prvo 
učenko njenega Sina, ki uresničuje Očetovo voljo (glej Lk 8,19-21). 
 

Marija nam omogoča razumeti, kaj pomeni biti Kristusovi učen-
ci. Ona, ki je bila od vekomaj izbrana biti Mati, se je naučila biti učenka. 
Njeno prvo dejanje je bilo poslušanje Boga. Poslušna je bila angelovemu 
oznanilu in je odprla svoje srce, da bi sprejela skrivnost božanske mate-
rinskosti. Hodila je za Jezusom, prisluhnila je vsaki besedi, ki je prišla iz 
njegovih ust (glej Mr 3,31-35); vse je ohranila v svojem srcu (glej Lk 
2,19) in postala živ spomin znamenj, ki jih je Božji Sin izvršil, da bi vzbu-
dil našo vero. 

 

 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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:             petek 18. nov. 2016 

Prepuž:           petek 25. nov. 2016 

Vinarje:            petek, 2. dec. 2016 

Prihova:           petek, 9. dec. 2016 

Raskovec:      petek, 16. dec. 2016 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

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 
Ob 15.00 za romarje iz Dobrne 

Ponedeljek 10. 10. 2016 

Danijel, mučenec 
Ob 07.00 za + Ludvika Zorka (1204) 

Torek 11. 10. 2016 

Filip, diakon 
 

Sreda 12. 10. 2016 

Maksimilijan Celjski 
maša v Mariboru za + Jerico Magič (1191) 

Četrtek 13. 10. 2016 

Gerald, vitez 
Ob 18.00 za + Alojzijo, Franca, Zdenka in 

Maksimilijana Breznika  
Petek 14. 10. 2016 

Gavdencij, škof 
Ob 7.00 za + Jožico in Franca (obl.), sina 

Branka in starše Verčnik  

Sobota 15. 10. 2016 

Terezija Avilska, devica 

Ob 07.00 za + Alojza Kočnika (obl.) in ženo 
Barbaro 

Ob 11.00 maša za romarje iz Stranja 

29. nedelja med letom 

Gal, opat 

16. 10 . 2016 

Ob 7.00 uri za + Franca, Jožico in sina 
Branka Verčnika 

Ob 10.00 za vse žive in + farane 
Ob 15.00 uri na Brinjevi Gori maša za ŽPS 



Stališče SŠK o predvajanju filma Čudež življenja 
Na Slovenski škofovski konferenci (SŠK) podpiramo vse dogodke v 

podporo spoštovanju človeškega 
življenja. Pri tem sledimo Božjim 
zapovedim, stališčem Cerkve in 
papeža Frančiška, ki se javno 
zavzema za pravico vseh otrok do 
življenja, ničelno toleranco do nasil-
ja do nerojenih otrok ter ustvarjanje 
takšnih pogojev, v katerih bodo 
lahko vse matere podarile življenje 
svojim otrokom. Prepričani smo, da 
so omenjene aktivnosti Zavoda 
Živim na Prešernovem trgu v Ljubl-
jani sestavni del ustavno zagoto-
vljene pravice nedotakljivosti člove-
kovega življenja, svobode izražanja 
in verske svobode. Želimo si, da bi 

bile tovrstne prireditve v javnosti sprejete s spoštovanjem in v duhu 
svobodne ter demokratične družbe. 

 dr. Tadej Strehovec 
tiskovni predstavnik 

Slovenske škofovske konference 

 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

»In med potjo so bili ozdravljeni«  
(Lk 17,14). 

28. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

9. 10. 2016 – 16. 10. 2016 

Papež Frančišek je spregovoril o treh držah, ki jih lahko zavzamemo 
do Svetega Duha. Prva drža je tista, zaradi katere sveti Pavel graja 
Galačane: verjeli so, da so upravičeni po postavi in ne po Jezusu, ki 
»postavi daje smisel«. Bili so »preveč togi«. So kakor tisti, ki so na-
padali Jezusa, on pa jih je imenoval »hinavci«. 
»Ta navezanost na postavo se ne meni za Svetega Duha. Ne 
dopušča, da bi moč Kristusovega odrešenja prišla naprej s Svetim Du-
hom,« je dejal papež. Res je, da imamo zapovedi in jim moramo slediti, 
vendar pa vedno v milosti tega velikega daru, ki nam ga je dal Oče, kar 
je dar Svetega Duha. Tako lahko razumemo postavo. A Duha in Sina 
ne smemo omejiti na postavo. »To je bil tudi problem ljudi, ki so zane-
marjali Svetega Duha in niso znali iti naprej. Bili so zaprti, zaprti v 
predpise: mora se narediti to, mora se narediti ono … Včasih se nam 
lahko zgodi, da pademo v to skušnjavo.« 
Druga drža je: razžalostiti Svetega Duha. Kot je 
dejal papež, se to zgodi takrat, »kadar mu ne 
pustimo, da bi nas navdihnil, nas vodil naprej v 
krščanskem življenju«; kadar »mu ne pustimo, 
da bi nam rekel, ne s teologijo postave, ampak s 
svobodo Duha, kaj moramo storiti«. Tako 
postanemo mlačni, pademo v »krščansko 
povprečnost«, saj Sveti Duh ne more delati v nas 
velikih del. 
Nasprotno pa tretja drža pomeni »odpreti se 
Svetemu Duhu in pustiti, da nas Duh vodi nap-
rej«. To so storili tudi apostoli, to je pogum na binkoštni dan. Premagali 
so strah in so se odprli za Svetega Duha. »Da bi razumeli in sprejeli 
Jezusove besede, se je treba odpreti moči Svetega Duha,« je poudaril 
Frančišek. »In ko se moški, ženska odpre Svetemu Duhu, je kakor 
jadrnica, ki se pusti voditi vetru in gre naprej, naprej, naprej in se nikoli 
ne zaustavi.« A treba je moliti in se odpreti Svetemu Duhu. 
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