
 

1. V preteklo sredo bi morali imeti trgatev, in ker je prejšnje dneve deževa-
lo, smo morali imeti trgatev v četrtek. Zato vas je bilo nekoliko manj. 
Zato pa še toliko večja zahvala tem, ki ste prišli na trgatev: Marta Pristo-
vnik, Jožica Rorič, Peter Tonkovič, Alojz, Albin, Jože, Pavlica in Stane 
Pučnik, Alojz Lubej, Štefka Kropf, in Tone Juhart, v kuhinji pa Francka 
Trstenjak. Iskren boglonaj! 

2. »Mladi so naša prihodnost!« Zato bo imel prihodnjo soboto brat Ivan, 
črenšovski župnik, z mladimi srečanje. Ob tej priložnosti bo blagoslovil 
novo mladinsko sobo. Vse mlade prosim, da se srečanja zagotovo ude-
ležite. V soboto dopoldan pridite, da novo sobo počistite in uredite za 
srečanje. 

3. Danes smo državljani vabljeni na referendum o zakonu o gradnji in 
upravljanju drugega tira železniške proge Divača-Koper in o gospodar-
jenju z njim. Prav je, da soodločamo in sooblikujemo našo prihodnost. 

4. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Le za trojno suknjo skrbite otrokom: za poštenost, delavnost in 
pobožnost; vse drugo jim bo navrženo. 
Starši, ne naveličajte se učiti in svariti svoje otroke, moliti zan-
je! Dokler je drevo še mlado, se lahko zravna, staro se zlomi! 
Kakor kaplja v potok kane, mine čas, naglo kane, pa ne vstane / več za nas! 

Papež Frančišek: Bodi odgovoren do tega sveta in do življenja 
vsakega človeka. Pomisli, da je vsaka krivica do reveža odprta rana, ki 
zmanjšuje tudi tvoje dostojanstvo. Življenje se ne neha s tvojim bivan-
jem. Na ta svet bodo prišle druge generacije, ki bodo nasledile našo in 
tudi mnoge druge. 
Vsak dan prosi Boga za dar poguma.  
Vedno imej pogum za resnico. A zapomni si: nisi boljši od nikogar. 
Četudi si ostal zadnji, ki veruje v resnico, zaradi tega ne zbeži pred 
družbo ljudi. Četudi živiš v tišini samotišča, v srcu ohranjaj trpljenje 
vsakega bitja. Si kristjan. In v molitvi vse izroči Bogu. 
Neguj ideale. Živi za nekaj, kar presega človeka. In če bodo nekega 
dne ti ideali od tebe terjali zasoljeno ceno, jih nikoli ne nehaj nositi v 
svojem srcu. Zvestoba doseže vse. 
Če se zmotiš, vstani: nič ni bolj človeškega, kot delati napake. In te iste 
napake zate ne smejo postati zapor. Ne bodi ukleščen v svoje napake. 
Božji Sin ni prišel za zdrave, ampak za bolne: torej je prišel tudi zate. In 
če se boš še zmotil v prihodnosti, ne boj se, vstani! Veš zakaj? Ker je 
Bog tvoj prijatelj. Bog je tvoj prijatelj! 
Če te zajame bridkost, trdno veruj v vse osebe, ki še vedno delajo za 
dobro: v njihovi človečnosti je seme novega sveta. Srečuj se z ose-
bami, ki so ohranile srce otroka. Uči se iz začudenosti, neguj čudenje!  
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Dobriška vas:    petek, 29.sept..2017 

Pobrež:           petek, 6. oktober 2017 

Novo Tepanje: petek,13.oktober 2017 

Zg. Grušovje: petek 20. oktober 2017 

Sp. Grušovje: petek 27. oktober 2017 

Preloge:       petek 3. novembra 2017 

Vrhole:       petek 10. novembra 2017 

Sevec:       petek, 17. novembra 2017 

Prepuž:       petek 24. novembra 2017 

Vinarje:        petek, 1. december 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
25. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

24.09.2017 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Marjana Pučnik 

2. berilo: Polona Mlakar 

26. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

01.10.2017 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00  

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Pavlica Pučnik 

27. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

08.10.2017 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

25. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Slomškova nedelja 

24. 09. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Jožeta Kuka (obl.) in 

starše 
Krst Zare Zemljak 

Ponedeljek 25. 09. 2017 

Firmin, škof 
Ob 19.00 za + Marijo Leskovar (obl.) in 

Antona  
Torek 26. 09. 2017 

Kozma in Damijan, muč. 
Ob 19.00 za + Mirka Smogavca (1484) 

Sreda 27. 09. 2017 

Vincencij Pavelski, duhovnik 
Ob 19.00 za + Matildo Frešer (1468) 

Četrtek 28. 09. 2017 

Venčeslav, mučenec 
Ob 19.00 za + Stanislava Bučarja (1364) 

Petek 29. 09. 2017 

Mihael, Gabrijel, Rafael 
Ob 07.00 za +  Avguštino Ugeršek (1380) 

Sobota 30. 09. 2017 

Hieronim, duhovnik 
Ob 07.00 za + sestro Marijo Gumzej, brata 

Antona Gosaka 
26. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Rožnovenska nedelja 

01. 10. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri  za + Ludvika Polegeka in 

vse + Polegek- Gričnik 



SVETNIK TEDNA – sveti Vincencij Pavelski, duhovnik 

Svetnik, ki velja za apostola in organizatorja krščanske 

dobrodelnosti,  je bil sin revnih staršev v jugozahodni Fran-

ciji. Dali so ga v šole, da bi kot duhovnik pomagal družini. 

Z devetnajstim letom je že postal mašnik in je svojo prvo 

daritev opravil v neki samotni kapeli v gozdu. Kmalu nato 

so ga ujeli turški morski roparji, ga vklenili in odpeljali v 

Afriko, kjer je bil dve leti suženj. V tem času je bil trikrat 

prodan. Njegov tretji gospodar je bil neki odpadli Francoz. Ena izmed njego-

vih žena, Zulma, naj bi nekoč sužnja Vincenca slišala prepevati krščanske 

pesmi in ga potem večkrat poslušala govoriti o veri. Možu je potem očitala, 

kako je mogel odpasti od tako lepe vere. Odpadniku se je prebudila vest, z 

Vincencem in Zulmo je ušel na ladjici in se izkrcal v Franciji. V Avignonu se 

je potem Vincenc srečal s papeževim odposlancem in ta ga je vzel s seboj v 

Rim. Od tam so ga poslali na dvor francoskega kralja Henrika IV., kjer je 

postal dvorni kaplan. Hitro je napredoval v popolnosti, ko si je izbral za 

svojega duhovnega voditelja kardinala Petra de Berulla. Ta ga je tudi napotil 

za vzgojitelja k pariški družini Gondi. Tu so začeli vstajati Vincencu v duši 

veliki načrti in izvršil je reči, o katerih se zdi, da jih en človek tudi zamisliti ne 

more. Prva njegova ustanova je Družba duhovnikov misijonarjev - lazaristov, 

imenovanih po opuščeni bolnišnici sv. Lazarja, kjer so se naselili. Druga usta-

nova so usmiljenke, »hčere krščanske ljubezni«. Prva usmiljenka in soustano-

viteljica tega, še danes v Cerkvi najmočnejšega ženskega reda, je bila Ludovi-

ka de Marillac. V pravilih jim je Vincencij zapisal: »Imele bodo bolniške hiše 

za samostan, najeto stanovanje za celico, župnijsko cerkev za kapelo, mestne 

ulice ali bolniške sobe za križni hodnik, pokorščino za klavzuro, božji strah za 

zamreženo okno in sveto skromnost za tančico.« Leta 1638 je Vincencij spre-

jel skrb za najdenčke; teh je bilo vsako leto samo v Parizu nad tristo. Nasledn-

je leto je začel pomagati vzhodnim francoskim pokrajinam, ki jih je hudo 

prizadela vojna. Poleg tega je še veliko dobrodelnih ustanov, ki jih je ustano-

vil sam, naravnost ali posredno.  Umrl je 27. septembra leta 1660, star deve-

tinsedemdeset let. Na ta dan tudi goduje. 

Učenost brez čednosti je cvet brez sadja.  

Kdor ne pomisli kam gre, potem nazaj ne ve.  

Kdor stradal ni, ne ve, kako kruh diši.  

Boljša je stara modrost kakor nova norost.  

Hočeš veselo in srečno živeti, uči se potrpeti.  

Nič ne pomaga se le naučiti, kar je potrebno pa ne storiti.  

Mlad bahač, ki se noče učiti – star berač bo moral kruha prositi.  
Pripravila: Martin Juhart in žpk. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI LIST  " SONČNE PRIHOVE "                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

 BL. DEVICE MARIJE. 

 25. nedelja med letom 

 Nedelja žena in mater 

SLOMŠKOVA NEDELJA 

24. 09. 2017 – 01. 10. 2017 

Papež Frančišek: Tam, kjer te je Bog zasejal, upaj! Vedno upaj! 
Ne predaj se noči: zapomni si, da prvi sovražnik, ki si ga je treba podv-
reči, ni zunaj tebe, ampak je v tebi. Zato ne puščaj prostora grenkim, 
temnim mislim. Ta svet je prvi čudež, ki ga je naredil Bog. In Bog je 
položil v naše roke milost novih čudežev. Vera in upanje hodita skupaj. 
Veruj v obstoj najvišje in najlepše resnice. Zaupaj v Boga Stvarnika, v 
Svetega Duha, ki vse premika proti dobremu, v Kristusov objem, ki 
čaka vsakega človeka na koncu njegovega življenja. Verjemi, on te 
čaka!  
Nikoli ne misli, da je boj, ki ga biješ tu doli, popolnoma nekoristen. Na 
koncu življenja nas ne čaka propad: v nas utripa seme absolutnega. 
Bog ne razočara: če je položil upanje v naša srca, ga ne želi zlomiti z 
neprestanimi razočaranji. Vse se rodi, da bi zacvetelo v večni pomladi. 
Bog nas je ustvaril, da bi cveteli. 
Kjer koli si, izgrajuj! Če si na tleh, vstani! Če sediš, začni hoditi! Če te 
dolgočasje paralizira, ga preženi z dobrimi deli! Če se čutiš praznega in 
brez volje, prosi Svetega Duha, naj ponovno napolni tvoj nič. 
Delaj za mir med ljudmi in ne poslušaj glasu tistega, ki širi sovraštvo in 
spore. Ne poslušaj teh glasov. Ljudje, čeprav med seboj različni, so bili 
ustvarjeni za skupno življenje. V nesoglasjih, potrpežljivost: nekega 
dne boš odkril, da je v vsakem shranjen drobec resnice. 
Ljubi osebe. Ljubi eno po eno. Spoštuj pot vseh, naj bo 
linearna ali težka, kajti vsak ima svojo zgodbo. Vsak 
otrok, ki se rodi, je obljuba življenja, ki se še enkrat 
pokaže močnejše od smrti. Vsaka prebujena ljubezen je 
moč preobrazbe, ki hrepeni po sreči. 
Jezus nam je izročil luč, ki sveti v temi: brani jo, ščiti jo. 
Ta edina svetilka je največje bogastvo, zaupano tvojemu življenju. 
Predvsem pa, sanjaj! Sanjaj o svetu, ki se še ne vidi, a ki bo zagotovo 
prišel. Upanje nas vodi v obstoj stvarjenja, ki se razprostira vse do 
svoje dokončne izpolnitve, ko bo Bog vse v vsem.  

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

