
 

1. Danes začenjamo mesec, ki je posvečen Rožnovenski Božji Materi. 
Vsak dan ste vabljeni k molitvi rožnega venca, tako doma kot 20 minut 
pred mašo. Med mašo pa bomo letos brali Šentvoršce, to je razmišljan-
ja, ki so jih napisali zakonci v letu družine. Vabljeni! 

2. Prihodnjo sredo bo 
verouk za 3., 4., 5. in 
6. razred ob 16.00 uri, 
tako zaradi spovedi 
otrok kot tudi zaradi 
obveznosti, ki jih imam 
na fakulteti. Hvala za 
razumevanje! 

3. Iskrena hvala Janku in 
Marjanu Juhartu za 
pleskanje, Slavku 
Juhartu, Slavku Figeku 
in Tonetu Leskovarju 
za spravljanje sekan-
cev, mladini za čiščenje in pripravo mladinske sobe, ki jo je včeraj bla-
goslovil g. Ivan Krajnc, župnik v Črenšovcih, za kar se mu iskreno 
zahvaljujemo. 

4. V soboto, 14. oktobra bo dekanijsko romanje v Stično. Sodelovali 
bomo na vseslovenski zahvali za milosti, ki smo jih bili deležni ob praz-
novanju 100-letnice prikazanj Matere Božje v Fatimi. Obenem se bomo 
srečali z verniki sosednje Hrvaške. Odhodi avtobusov: 7.00 – Loče (pri 
studencu), 7.05 – Žiče (pri Kranjcu), 7.10 – Tepanje (pri bencinski pum-
pi), 7.15 – Slovenske Konjice (avtobusna postaja), 7.25 – Zreče (pri 
gasilskem domu) in 7.35 – Stranice (pri Jani); prijava: gospa Marija 
Kovačič, tel. 041 967 440, do srede, 11. oktobra; dar za prevoz: 9 €  

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

 

Ustanovljena nova univerzitetna župnija: 
»Univerzitetna župnija v Mariboru se ustanavlja z namenom, da bi pove-
zovala in združevala študentke in študente v mestu Maribor ter na po-
dročju celotne mariborske nadškofije. Prav tako je namen te župnije 
povezovanje univerzitetnih profesorjev ter vseh drugih sodelujočih na 
področju višjega in visokega šolstva na prej omenjenem območju. Nova 
župnija naj pomaga k spoštljivemu dialogu med krščansko vero, nara-
voslovnimi znanostmi in družboslovnimi vedami (prim. Janez Pavel II, 
Nagovor katoliškim profesorjem na Univerzi v Friburgu, 13. 6.1984, tč. 
4). Da bi temu cilju sledili, naj si župnija prizadeva vzpostaviti kompet-
entne projekte; takšne, da bodo po eni strani dopolnjevali znanja in 
izkustva, pridobljena na univerzi, po drugi strani pa naj bodo prepričljivo 
evangeljski.« 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Prihova:       petek, 7. december 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

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 

Ponedeljek 2. 10. 2017 

Angeli varuhi 
Ob 18.00 za + Marijo (Miro) Pučnik 

Torek 3. 10. 2017 

.Frančišek Borgia, redovnik 
 

Sreda 4. 10. 2017 

Frančišek Asiški, redovnik 
Ob 18.00 za + Marijo Brumec (Tomažič) 

Četrtek 5. 10. 2017 

Marija Favstina Kowalska 
Ob 18.00 za + Terezijo Zorko (1422) 

Petek 6. 10. 2017 

Bruno, redovnik 
Ob 07.00 za + Jožefo Flis (obl.) in rodbino  

Sobota 7. 10. 2017 

Rožnovenska Božja Mati 
Ob 12.00 za blagoslov in zdravje v družini 
Krst Martina in Matija Brumeca  

27. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

Benedikta, devica 

08. 10. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri  za + Kristino Rupnik 

(obl.), Stanka in sinova 



SVETNIK TEDNA – Angeli in nadangeli 
 
Mi in angeli imamo isto poklicanost: skupaj sodelujemo v Božjem 
načrtu zveličanja. »Smo 'bratje' po poklicanosti. Oni so pred Gospo-
dom, da mu služijo, ga slavijo in tudi zrejo slavo Gospodovega obličja. 
Angeli so veliki kontemplativci,« je zatrdil papež, »kontemplirajo 
Gospoda. Služijo mu in ga motrijo. A Gospod jih prav tako pošilja, naj 
nas spremljajo na poti življenja.«  
Še posebej Mihael, Rafael in Gabriel imajo pomembno vlogo na naši 
poti proti zveličanju. Mihael je tisti, ki se bojuje proti hudiču, z velikim 
zmajem, s starodavno kačo, ki nadleguje naše življenje in zapeljuje vso 

zemljo, kakor je zapeljal našo mater Evo s 
prepričljivimi trditvami: »'Daj, jej ta sadež! 
Dober je, spoznala boš mnogo stvari.' In 
začne kot kača zapeljevati, zapeljevati … In 
potem, ko pademo, nas obtožuje pred Bo-
gom: 'Grešnik je, moj je!' Ta 'Moj je' je ravno 
hudičeva beseda. Premaga nas z zapel-
jevanjem in potem nas obtožuje pred Bo-
gom: 'Moj je. Tega bom vzel s sabo.' Mihael 

pa se z njim bojuje. Gospod ga prosi, naj se bojuje. Za nas, ki smo v 
tem našem življenju na poti proti nebesom, nam Mihael pomaga, da se 
bojujemo, da se ne pustimo zapeljati.« 
To je obramba, ki jo Mihael opravlja za Cerkev in za vsakega med na-
mi. Njegova vloga je drugačna od Gabrielove. Gabriel je tisti, ki prinaša 
dobre novice, kakor jih je prinesel Mariji, Zahariji, Jožefu – prinaša no-
vice o zveličanju. Tudi Gabriel je z nami. Pomaga nam na poti, ko po-
zabimo na Božji evangelij, da je namreč Jezus prišel, da bi nas rešil. 
Tretji nadangel, ki se ga spominjamo je Rafael, tisti, ki hodi z nami in ki 
nam pomaga pri hoji. Prositi ga moramo, naj nas varuje pred zapel-
jevanjem, da ne bi storili napačnega koraka. 
To so torej naši tovariši pri služenju Bogu, tovariši v našem življenju. 
Papež nas vabi, naj k njim molimo na preprost način: »Mihael, 
pomagaj nam v boju. Vsak med nami ve, kaj je boj njegovega življenja. 
Vsak med nami pozna osnovno bitko, tisto, ki spravlja v nevarnost 
naše zveličanje. Gabriel, prinesi nam novice, prinesi na dobro novico 
zveličanja, da je Jezus z nami, da nas je Jezus rešil. In daj nam upan-
je. Rafael, primi nas za roko in nam pomagaj na poti, da ne bi stopili na 
napačno pot, da se ne bi ustavili, da bi vedno hodili, a s tvojo 
pomočjo.« 

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

ŽUPNIJSKI LIST  " SONČNE PRIHOVE "                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

 BL. DEVICE MARIJE. 

 26. nedelja med letom 

 Nedelja žena in mater 

ROŽNOVENSKA NEDELJA 

1. 10. 2017 – 08. 10. 2017 

Papež Frančišek: Upanje ni krepost ljudi s polnim želodcem. Po pa-
peževih besedah so zato ravno reveži »prvi prinašalci upanja«. Kot je 
dodal, lahko v tem smislu rečemo, da so tudi berači protagonisti zgo-
dovine. Bog je potreboval ravno reveže, da je prišel na svet: Jožefa in 
Marijo, betlehemske pastirje. »V noči prvega božiča, je svet spal, vdan 
v mnoge pridobljene gotovosti. A ponižni so na skrivaj pripravljali revo-
lucijo dobrega. Bili so revni v vsem. Marsikdo je živel malo nad pragom 
preživetja. A bili so bogati v najdragocenejši dobrini, ki obstaja na 
svetu, to je želja po spremembi. 
V življenju imeti vse je včasih lahko nesreča, je nadaljeval papež in 
spomnil na mladega človeka, ki se ga ni naučilo kreposti čakanja in 
potrpežljivosti, ki se mu ni bilo treba truditi za nič, ki je preskočil 
stopničke in pri dvajsetih letih misli, da ve, kako se vrti svet. Dodeljena 
mu je bila najslabša obsodba: da si namreč ne želi ničesar več. To je 
najslabša obsodba: zapreti vrata željam in sanjam.« Zdi se mlad, a na 
njegovo srce se je spustila jesen. To so »mladi jeseni«. 
»Imeti prazno dušo je najslabša ovira za upanje,« je zatrdil papež. To 
je nevarnost, iz katere ni nihče izključen. Tudi kadar hodimo po poti 
krščanskega življenja, nas lahko doleti skušnjava proti upanju.  
Ko se to zgodi, kristjan ve, da se proti takšnemu stanju mora boriti in 
ga ne sme strahopetno sprejeti. »Bog nas je ustvaril za veselje in za 
srečo, ne pa za predajanje melanholičnim mislim,« je poudaril papež 
Frančišek. Zato je pomembno varovati svoje srce, se zoperstaviti 
skušnjavi nesrečnosti, ki zagotovo ne prihajajo od Boga. Kjer so naše 
moči slabotne in je boj proti tesnobi še posebej težak, se lahko vedno 
zatečemo k Jezusovemu imenu. Ponavljamo lahko tisto preprosto moli-
tev, ki jo zasledimo tudi v evangelijih in ki je postala osnova mnogim 
krščanskim duhovnim tradicijam: »Gospod Jezus Kristus, Sin živega 
Boga, usmili se mene, grešnika!« Kot je pripomnil papež, je to molitev 
upanja, saj se obračam na Njega, ki lahko na stežaj odpre vrata, reši 
problem in mi pokaže obzorje upanja. 

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

