
 

1. Danes je otroška nedelja. Iskren boglonaj otrokom in katehistinji s. 
Hermini za dejavno sodelovanje, obenem pa tudi Klavdiji, mladincem in 
otroškemu pevskemu zboru za lepo petje. 

2. Danes smo vabljeni, še posebej 
člani ŽPS, na Brinjevo Goro. Kot 
vsako leto bo tudi letos pred mašo 
molitev rožnega venca, nato slo-
vesna sv. maša in potem prijetno 
druženje ob kostanju in drugih 
dobrotah. Do sedaj se nas je 
vsako leto zbralo lepo število. Tudi 
letos ne pozabite! Naj se ve, da 
smo Prihovčani radi tam, kjer se 
moli, pa tudi dobro je in pije. 

3. Prihodnjo nedeljo bo nadškof dr. 
Marjan Turnšek blagoslovil sliko 
Marije Matere Usmiljenja, ki jo je 
na fasado župnišča narisal g. Jani 
(Ivan) Konec iz Oplotnice, obenem bomo v nedeljo gostili zbor pevcev iz 
Manile – Filipinov. To je lahko za nas velika čast, da nas obišče ta zbor. 

Dopoldan bodo sodelovali pri maši, popoldan pa bodo imeli koncert pri 
Sv. Joštu. Vabljeni!  

4. Iskrena hvala Branki in Janezu Pučniku za nasaditev rož na grobovih 
duhovnikov in župnijskih gospodinj; hvala Petru Tonkoviču za popravilo 
tlakovcev; hvala za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobro-
to. 

Zbor  LOS CANTANTES DE MANILA iz Filipinov na Prihovi! 

Nedelja, 23. 10. 2016 ob 10:00 uri sodelovanje zbora pri sveti maši, 

ob 16:00 uri koncert Los Cantantes de Manila v cerkvi sv. Jošta v 

Vinarju. 

Los Cantatntes de Manila je prevzel leta 2013 mladi dirigent Darwin 

Wargas učenec in pevec  ANNE TABITA Piquero, dirigentke  treh Fili-

pinskih vrhunskih zborov. V zbor je povabil  nadarjene študente in pevce 

iz mestnih zborov Manila, ki sestavljajo protokolarni zbor mesta Manila. 

Že prvo leto je zbor  tekmoval  na državnem tekmovanju in dosegel zlato 

odličje v svoji  konkurenci mešanih zborov. Dve leti zapored  je tekmo-

val na festivalih Azija-Pacifik  Singapur (Malezija) in dosegel visoka 

odličja ter nacionalno vstopnico za tekmovanje v Tolosi. 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Dobrova:        petek, 23. dec. 2016 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
29. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

16.10.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart  

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

OTROCI 

30. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

23.10.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad  

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00  

1. berilo: Petra Jug  

2. berilo: Pavlica Pučnik 

31. nedelja med letom 

30.10.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart  

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar  

2. berilo: Karmen Pučnik 

29. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

Gal, opat 

16. 10 . 2016 

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

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

Ponedeljek 17. 10. 2016 

Ignacij Antiohijski, škof 
Ob 07.00 za + starše Sajko (iz Zg. Grušovja) 

Torek 18. 10. 2016 

Luka, evangelist 
Ob 18.00 za + Kristino Rupnik (8. dan) 

Sreda 19. 10. 2016 

Pavel od Križa, duhovnik 
Ob 18.00 za + Metoda Pučnika 

Četrtek 20. 10. 2016 

Irena, mučenka 
Ob 18.00 za + Jožefo Skrbinšek (obl.) in 

sorodnike 
Petek 21. 10. 2016 

Uršula, mučenka 
Ob 7.00 za + Lizo Kvas 

Sobota 22. 10. 2016 

Maria Saloma 
Ob 07.00 za + Slavka in Frideriko Brumec 

(obl.) 

30. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

23. 10 . 2016 

Ob 7.00 uri za + Jožeta Strnada (obl.) in 
starše Štabej 

Ob 10.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Štefana Krajnca 



Svetnik tedna – sveti Pavel od Križa 

Sveti Pavel od Križa se je rodil v Piemontu leta 1694 v družini drobnega 
trgovca, obubožanega plemiča. Resna in pobožna mati ga je učila ljubezni 
do molitve in premišljevanja Kristusovega trpljenja. Vedno ga je privlačila 
samota, tako da je že kot laik začel ustanavljati samostane po pravilu naj-
popolnejšega uboštva, kar mu je nakopalo hudo nasprotovanje s strani 
drugih redov. S papeževo podporo pa je vztrajal in ustanovil kongregacijo 
»Jezusovih ubožcev« ali pasijonistov in pasi-
jonistk. Leta 1727 je postal duhovnik, umrl pa 
je v Rimu 1775. Bil je eden najboljših pridi-
garjev svojega časa, najprepričljivejša pridiga 
pa je bilo njegovo življenje, ki je vseskozi 
odsevalo njegova mistična načela: človek naj 
odmre sebi, vsak dan premišlja in se ves 
potopi v Kristusovo trpljenje. Sebe je hudo 
pokoril, od drugih pa tako strogega življenja 
ni zahteval. Samozatajevanja se je učil od 
Janeza od Križa in Terezije. Z 29 leti je bil 
deležen najvišje milosti duhovne poroke, 
zatem pa je prišlo 45 let najgloblje zapušče-
nosti. »Zelo koristno in sveto si je predstavlja-
ti v duhu Gospodovo trpljenje in razmišljati o 
njem, zakaj po tej poti dospeš do združitve z 
Bogom. V tej sveti šoli se namreč učiš mod-
rosti; v njej so se je naučili vsi sveti. Ko bo 
namreč križ našega ljubljenega Jezusa globlje zasadil korenine v vašem 
srcu, boste peli: ‘Trpeti in ne umreti’ ali ‘Trpeti ali umreti’ in še bolje: ‘Niti 
trpeti niti umreti, ampak popolnoma se spreobrniti k božji volji.’ Ljubezen je 
namreč krepost, ki nas povezuje z bolečinami ljubljenega in jih dela naše 
… Bodite torej vztrajni v izvrševanju vseh kreposti, zlasti v posnemanju 
ljubljenega Jezusa v trpljenju, saj je to vir čiste ljubezni. Tako ravnajte, da 
bo vsem znano, kako nosite ne samo znotraj, ampak tudi na zunaj podobo 
Križanega, ki je vzor vse dobrote in prizanesljivosti … Skrijte se torej v 
križanem Jezusu in ne želite ničesar drugega, kakor da se vsi v vsem 
spreobrnejo k njegovi volji. Ko boste resnično vzljubili križanega Kristusa, 
boste v svetišču svoje notranjosti nenehno obhajali praznik križa; molče 
vztrajajoč v potrpežljivosti in ne da bi se zanašali na kakšno stvar. Ker je 
treba praznike slaviti v veselju, bodo tisti, ki ljubijo Križanega, obhajali 
praznik križa v molčečem potrpljenju ter z nasmejanim in vedrim obrazom, 
tako da bo to ostalo prikrito ljudem in znano samo najvišjemu Dobrotniku. 
Ker spada k vsakemu prazniku tudi slovesna pojedina, imejte za hrano 
božjo voljo po zgledu naše križane ljubezni.« 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

 

29. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

Bo Sin človekov, ko pride, našel 

vero na zemlji?« (Lk 18,8) 

16. 10. 2016 – 23. 10. 2016 

Papež Frančišek: Jezus pravi, da vsakokrat ko damo jesti lačnemu in 
piti žejnemu, ko oblečemo nago osebo in sprejmemo tujca, ko 
obiščemo bolnika ali jetnika, to storimo njemu (glej Mt 25,31-46). Ta 
dejanja je Cerkev poimenovala »telesna dela usmiljenja, ker z njimi 
pomagamo osebam v njihovih materialnih potrebah«. 
Obstaja pa tudi sedem duhovnih del usmiljenja, ki se nanašajo na dru-
ge potrebe, prav tako pomembne, še posebej danes, kajti »dotikajo se 
notranjosti oseb in pogosto povzročajo še več trpljenja«. Papež je 
omenil eno tako delo usmiljenja, ki mu v splošnem jeziku pravimo: 
Potrpežljivo prenašati nadležne osebe. Lahko bi se zdelo, da gre za 
malo pomembno star, ob kateri se nasmehnemo, a v resnici vsebuje 
čustvo globoke ljubezni. Enako velja tudi za ostalih šest duhovnih del 
usmiljenja: dvomljivcem svetovati, zmotne učiti, grešnike svariti, 
žalostne tolažiti, žalivcem odpustiti, za žive in mrtve Boga prositi. 
Ni nam treba uresničevati kdo ve kakšnih dejanj. Bolje je začeti z 
najpreprostejšimi, na katere nam Gospod kaže kot na nujne. »V svetu, 
ki je žal okužen z virusom brezbrižnosti, so najboljše zdravilo PRAV 
dela usmiljenja.« Učijo nas, da smo »pozorni na najosnovnejše potrebe 
naših najmanjših bratov, v katerih je navzoč Jezus«. Jezus je vedno 
navzoč tam, kjer se nahaja oseba v stiski, tako materialni kot du-
hovni.  Prepoznati njegovo obličje v tistem, ki je v stiski, je dejanski 
izziv pred brezbrižnostjo. Omogoča nam, da smo vedno čuječni in se 
tako izognemo, da bi Jezus šel mimo nas, ne da bi ga prepoznali. Pa-
pež je spomnil na besede svetega Avguština »Timeo Iesum transeun-
tem« ali »Bojim se, da bi Jezus šel mimo«. Zakaj je Avguštin govoril o 
strahu, da bi Jezus šel mimo? Odgovor je v našem obnašanju. Pogos-
to smo namreč raztreseni, brezbrižni, in kadar gre Jezus mimo nas, 
zamudimo priložnost, da bi se srečali z njim.  
»Ponovno se na pamet naučimo telesna in duhovna dela usmiljenja in 
prosimo Gospoda, naj nam pomaga vsak dan postaviti jih v prakso. 

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

