
 

1. Danes je žegnanjska nedelja, dan zahvale našim prednikom, ki so nam 
zapustili tako lepo in veličastno cerkev. Hvala pa tudi vam, da jo obnav-
ljate in vzdržujete, predvsem pa hvala, da gradite živo Cerkev, skupnost 
ki moli, daruje in se daruje v Božjo čast in dobro bližnjemu. 

2. V torek in sredo se bomo posebej spominjali naših rajnih. Krščanski 
spomin je molitev in daritev in ne le obisk grobov. Zato vas prosim, da bi 
si vzeli čas za naše rajne, kakor so si nekoč oni vzeli čas za nas. 

3. Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak 
obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v 
vseh cerkvah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo, 
če smo bili pri spovedi in obhajilu ter molimo veroizpoved in po namenu 
sv. očeta očenaš, zdravomarijo in slava očetu ter obiščemo grobove 
naših rajnih. Popolni odpustek lahko namenimo tudi za naše rajne. 

4. Ker je pred nami obnova ostrešja in strehe nad župnijskim domom 
(nekdanjim hlevom) in nad zakristijo pri Sv. Joštu, smo se s ključarji 
dogovorili, da bomo v novembru pripravili hlodovino in jo zamenjali za 

potreben les za popravilo omenjenih ostrešij. Ker gre za veliko investicijo 
vas prosim, če lahko tudi vi darujete kakšno smreko. Predstavnike ŽPS 
prosim, če lahko poizveste, kdo bi bil pripravljen dati smreko; hkrati 
naredite seznam darovalcev, ostale pa prosim, če lahko darujete v 
denarju. Predračun obnove strehe nad zakristijo pri Sv. Joštu znaša 
okrog 15.000,- eur, obnova strehe nad nekdanjim hlevom pa okrog 
30.000,- eur. Verjamem, da lahko tako veliko investicijo uresničimo le s 
skupnimi močmi. Predstavniki vasi in člani ŽPS se s seznami obrnite na 
ključarje. Hvala za razumevanje! 

5. Iskrena hvala družini Pučnik (Štrank) za kombi in Samu Pučniku, da je 
peljal osmo- in devetošolce na duhovne vaje k Sv. Trojici v Haloze. 
Hvala pa tudi za čiščenje cerkve, krašenje, za darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Dobriška vas: petek, 30. dec. 2016 

Pobrež:     petek, 6. Jan. 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
31. nedelja med letom 

Žegnanjska nedelja 

30.10.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart  

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Polona Mlakar  

2. berilo: Karmen Pučnik 

32. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

06.11.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik  

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik  

2. berilo: Žan Pem 
 

 Neki oče je postal zelo star in tresav, tako da je pri jedi juho 
zlival po namiznem prtu. Včasih mu je nekaj juhe steklo tudi iz ust. 
Njegovemu sinu in njegovi ženi se je to gnusilo. Nazadnje sta ga posa-
dila za peč v kot. Tam je zdaj sedel žalosten in sam in gledal na mizo. 
Nekoč je padla iz njegovih tresočih se rok tudi še skledica, iz katere je 
jedel, in se razbila. Mlada žena ga je ozmerjala. Kupila mu je leseno 
skledo iz katere je moral jesti. Nekega dne je vnuk štirih let zbral majh-
ne deščice. »Kaj pa delaš?« ga je vprašal oče. »Delam koritce,« je 
odgovoril otrok, »iz njega naj bi jedla oče in mati, ko bosta stara.« 

31. nedelja med letom 

Žegnanjska nedelja 

Marcel, mučenec 

30. 10 . 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Jurija, Julijano in Branka 

Juharta 

Ponedeljek 31. 10. 2016 

Bolfenk, škof 
Ob 07.00 za + Alfonza Zajka 

Torek 1. 11. 2016 

VSI SVETI 
Popoldan – maša in 

bogoslužje na pokopa-
lišču 

ob 17.30 pa rožni venec v 

župnijski cerkvi 

Ob 7.00 za žive in + farane  
10.00 za + Heleno Brumec in sorodnike 
Ob 14.00 za vse pokojne od praznika Vseh 

svetih 2015 do danes. Za + Justino 
Obrovnik, Antona Koprivnika, Silvo 
Pliberšek, Milana Robarja, Ludvika 
Zorka in Kristino Rupnik. 

Sreda 2. 11. 2016 

Spomin vernih rajnih 
Ob 18.00 za + Ano Pliberšek (obl.) 

Četrtek 3. 11. 2016 

Viktorin Ptujski, muč. 
Ob 18.00 za + Antona Jančiča (obl.) in starše  

Petek 4. 11. 2016 

Karel Boromejski, škof 
Ob 7.00 za + Janeza Pučnika (obl.) in Julijano 

Sobota 5. 11. 2016 

Zaharija in Elizabeta 
Ob 07.00 za + Maksa Sajka in starše  
Ob 12.00 v zahvalo za 90 let življenja 

31. nedelja med letom 

Zahvalna nedelja 

Lenart, opat 

6. 11 . 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Marijo Flis (obl.) in sorod-

nike (Šprager) 



 Tedaj sta se oče in mati za trenutek pogledala. Takoj sta stare-
ga dedka vzela k mizi. In tudi nista več kaj rekla, če je malo razlival. 
 

Molitev za rajne 
Gospod, ti nisi Bog mrtvih, temveč živih. V tebi živijo vsi, ki si jih poklical 
k sebi. Spominjamo se vseh rajnih, ki smo jih ljubili, vseh, s katerimi smo 
živeli. Z njimi nas povezuje tvoja dobrota, s katero ljubiš nje in nas. 
  
Zahvaljujemo se ti, da so v tvoji roki. Rekel si: »Na svojo dlan sem zapi-
sal tvoje ime.« Pred teboj se spominjamo tudi vseh pozabljenih in tistih, 
ki jih nihče ne objokuje, pogrešanih, katerih usoda nam je neznana, 
obupanih, ki so si vzeli življenje, vseh tistih, ki so jih ljudje umorili. Vemo, 
da so v tvoji roki, zato te prosimo zanje.  
 
Zahvaljujemo se ti, da si tako blizu, in tudi naši umrli so nam blizu v tebi. 
Nihče, ki je v tebi, ne umrje. Od tebe smo prejeli življenje; tudi umrli 
živijo iz tebe. Z njimi nas povezuje to, da imamo isto življenje.  
 
Tvoj križ, Gospod, je znamenje tvoje zmage nad smrtjo. Z njim smo bili 
rešeni večnega trpljenja. Nad njivo grobov stoji tvoj križ in združuje vse, 
umrle in nas. Gospod Jezus, verujemo tvojim načrtom, čeprav jih ne 
razumemo. Hodimo po tvojih potih in se držimo tebe. Ti boš premagal 
našega sovražnika – smrt. Vstal si od mrtvih in za teboj bodo vstali tudi 
vsi umrli. Poklical si jih, da bi se veselili s teboj v večni luči in te hvalili 
vso večnost. Amen. 

 

Svetniki so živeli prav tako kot mi svoje vsakdanje življenje. Nikjer ni 
posebnega »rezervata«, v katerem bi se vzgajali svetniki. Svetniki so 
izhajali iz vseh slojev in različnih razmer. Svetnik je tisti, ki je sam sebe 
uresničil v edinstvenosti in neponovljivosti po božjem daru in po svojem 
osebnem prizadevanju. Svetnik je pogosto slaboten človek, ki mu ne 
uspe vedno, da bi uresničil sebe, bližnjega in Boga. 
 Svetnik je tisti, ki ljubi življenje. Zakaj pa postavljamo na prvo mesto 
med svetniki prav mučence? Oni so se vendar odpovedali življenju? 
Življenju se lahko odpove samo tisti, ki življenje ljubi. Če gledamo svet-
nike v zgodovini – spisek mučencev – potem ne bomo našli nobenega 
nejevoljnega človeka, ki ne bi hotel živeti. Vsi so si želeli živeti in niso z 
obema rokama objemali smrti. Življenju pa so se odpovedali v trenutku, 
ko je živeti pomenilo, biti mrtev kot oseba, ko bi živeti naprej pomenilo 
umirati. 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

 

31. nedelja med letom 

VSI SVETI 

31. 10. 2016 – 6. 11. 2016 

 

KONGREGACIJA ZA NAUK VERE: Navodilo Ad resurgendum cum 
Christo o pokopu pokojnih in shranjevanju pepela v primeru kre-
macije 
1. Da bi vstali s Kristusom, moramo s Kristusom umreti, saj »se bomo 
izselili iz telesa in se priselili h Gospodu« (2 Kor 5,8). Z navodilom Pi-
am et constantem z dne 5. julija 1963 je tedanji Sveti oficij določil, da 
»se skrbno ohranja običaj pokopavanja trupel vernikov«, ter dodal, da 
kremacija »sama po sebi ni nasprotna krščanski veri« in naj se ne 
odklanja zakramentov in krščanskega pogreba tistim, ki so zaprosili za 
upepelitev. Pogoj je, da taka odločitev ni bila sprejeta z namenom 
»zanikanja krščanskih dogem ali v duhu sektaštva ali zaradi nasproto-
vanja krščanski veri in Cerkvi«. 
Po Kristusovi zaslugi ima smrt v krščanstvu pozitiven pomen. Cerkev 
pri bogoslužju moli: »Kajti tvojim vernim, Gospod, se življenje spre-
meni, ne pa uniči, in ko razpade dom bivanja na zemlji, nam je že prip-
ravljeno večno bivališče v nebesih«. S smrtjo se duša loči od telesa, 
toda ob vstajenju bo Bog povrnil življenje našemu preobraženemu te-
lesu in ga združil z našo dušo.  
3. Skladno s starodavno krščansko tradicijo Cerkev močno priporoča, 
da se telesa umrlih pokoplje na pokopališče ali na drug sveti kraj.  
V spominu na Gospodovo smrt, pokop in vstajenje, skrivnost, v luči 
katere se izraža krščanski odnos do smrti, je pokop v zemljo predvsem 
najbolj primerna oblika, s katero se izražata vera in upanje v vstajenje 
telesa.  
Ne nazadnje pokopavanje teles vernih rajnih na pokopališčih ali na 
drugih svetih krajih omogoča družinskim članom in celotni krščanski 
skupnosti spomin in molitev za rajne kakor tudi čaščenje mučencev in 
svetnikov. 
Cerkev še vedno priporoča pokop teles, saj se s tem izkaže večje 
spoštovanje do pokojnih. Kljub temu sežiganje ni prepovedano, »razen 
če bi bilo izbrano iz razlogov, ki so nasprotni krščanskemu nauku.“ 

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

