
 

1. Prihodnjo nedeljo bomo imeli srečanje ostarelih in bolnih. Lepo prosim, da 
pripeljete svoje starejše brate in sestre in da tudi sami pridete k temu 
srečanju, najprej v cerkev, potem pa tudi v dvorano. Pol ure pred mašo 
bom spovedoval, med mašo pa boste lahko prejeli zakrament bolniškega 
maziljenja in kot vrhunec, sveto obhajilo. Naj bo to dan odprtega srca za 
naše starejše brate in sestre! Zato prosim otroke, da po maši pridete v 
dvorano in zapojete kakšno pesem našim starejšim »mladenkam in mla-
deničem.«  

2. Kot vsako leto, bo tudi letos drugo 
nedeljo v septembru, to je 9. sep-
tembra srečanje zakoncev jubilan-
tov. Lepo prosim, da se čim prej 
zglasite v župnijski pisarni vsi, ki 
imate obletnico 5, 10, 15, 20, 25 
itd., da približno vemo, koliko vas bo 
obnovilo zakonske obljube in se 
zahvalilo Bogu za dobrega soza-
konca. To ni ponovna poroka, kakor 
da bi prva ne veljala, to je dan priz-
nanja in zahvale za čudovitega 
sozakonca. 

»Kakor je prstan okrogel in nima 
ne začetka ne konca, tako bodi 
vajina ljubezen in zvestoba, ki sta 
si jo obljubila, brez konca in vajin 
zakon ostani nerazločljivo sklenjen 
v imenu in k časti Njega, ki nima 
ne začetka, ne konca.« Gospod, 
blago†slovi in posveti ljubezen teh 
zakoncev. Kakor so jim ti prstani 
znamenje zvestobe, tako naj jih 
spominjajo na medsebojno ljube-
zen in na milost zakramenta. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen 

3. Po (»deseti«) maši prosim katehistinji in kateheta na kratko srečanje. 

4. Iskrena hvala Zdravku Lažeti za prevoz gasilskih miz in klopi, ki smo jih 
imeli sposojene od PGD Kebelj ter pomočnikom: Antonu, Slavku in Žanu 
Leskovarju. Hvala Daniju Lubeju za čiščenje in servisiranje centralne peči; 
Dragu Skerbišu in Štefanu Virtu pa za pospravljanje šotora ter odkop 
kanalizacije. Iskren boglonaj! hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za 
vsako vašo pomoč in dobroto. 

Papež Frančišek: Zakon v katerem se ne prepira, je 
rahlo dolgočasen… Lahko letijo krožniki, a skrivnost 
je v tem, da se pobotata, preden je konec dneva. In 
za pobotanje ni potreben govor, dovolj je kakšna 
nežnost in mir je sklenjen. Veste zakaj? Če se ne 
pomirita, preden gresta v posteljo, je hladna vojna 
naslednjega dne preveč nevarna. Začne se zagren-
jenost. Lahko se prepirata, kakor hočeta, a zvečer se pobotajta. Velja? Ne 
pozabite tega tudi vi mladi… 

 

Modri izrek: Če je sosedova trava bolj zelena od naše, ni treba, da gremo 
ležat k sosedu, ampak lahko bolje skrbimo za našo. V življenju je enako. 
Preden zamenjaš, poskusi popraviti. 

 

Papež Frančišek: » Otroci, ki se jočejo, to je upanje, to je najlepša glas-
ba, pa tudi najlepša pridiga…, poslušati, ko joka otrok, saj je to krik up-
anja in krik, da se življenje nadaljuje, gre naprej, da je življenje rodovit-
no. Gledati otroke…« 

 

Razpored bralcev Božje besede 
21. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

26.08.2018 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00  

1. berilo: Polona Mlakar  

2. berilo: Pija Pučnik 

22. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

02.09.2018 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Daša Pučnik 

2. berilo: Tina Sojar Voglar 

23. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

09.09.2018 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Marjana Pučnik 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 
Prihova:                 petek 8. 06. 2018 Sp. Grušovje:         petek 27. 07. 2018 

Raskovec:           petek, 15. 06. 2018 Preloge:                  petek, 3. 08. 2018 

Dobrova :             petek 22. 06. 2018 Vrhole:                   petek, 10. 08. 2018 

Dobriška vas:       četrtek 28. 06. 2018 Sevec:                    petek, 17. 08. 2018 

Pobrež:                   petek 6. 07. 2018 Prepuž:                   petek, 24. 08. 2018 

Novo Tepanje:      petek 13. 07. 2018 Vinarje:                   petek, 31. 08. 2018 

Zg. Grušovje:      petek, 20. 07. 2018 Čiščenje je lahko v petek ali soboto. 

21. nedelja med letom 

 Nedelja žena in mater 

26.08.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Avguštino Ugeršek 

(1381) 
Ponedeljek 27. 08. 2018 

Monika, mati sv. Avguština 
Ob 19.00 uri za + Rudija Golenača (1803) 

Torek 28. 08. 2018 

Avguštin, škof 
Ob 19.00 za + Stanislava Bučarja (1367) 

Sreda 29. 08. 2018 

Mučeništvo Janeza Krstnika 
Ob 19.00 za + Milico Miklič (obl.) in očeta 

Viktorja Vivoda 

Četrtek 30. 08. 2018 

Feliks (Srečko), mučenec 
Ob 19.00 uri za + Marijo (Miro) Pučnik 

(1326) 
Petek 31. 08. 2018 

Nikodem, Jezusov učenec 
Ob 7.00 za +Anastazijo Kumer (obl.)  

Sobota 01. 09. 2018 

Egidij (Tilen), opat 
Ob 07.00 za + Terezijo Zorko (1428) 

22. nedelja med letom 

 Nedelja mož in fantov 

02.09.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Veroniko (obl.) in 

Matija Zabukovška 



 

SVETNIK TEDNA – sveta Monika, mati sv. Avguština 
 
V svojem življenjepisu svete Monike, ki je bila 'poganu žena in 
svetniku mati', je profesor Janez Dolenec zapisal, da ljudski 
glas marsikatero našo mater prišteva med svetnice. Lahko da 
bodo v nebeški slavi dosegle ali celo presegle največje, razgla-
šene svetnice. Plemenitost njihovih duš vsaj malo zaslutimo, ko 
beremo, kar sta o svojih materah napisala Ivan Cankar in 
Janez Evangelist Krek. Druge slovenske matere so ostale 
skrite, ker ni bilo pisatelja, ki bi znal svetu odkriti lepoto in veli-
čino njihovega življenja. Izredno veličino svoje matere Monike 
je opisal njen sin sveti Avguštin v svoji knjigi Izpovedi, ki sodijo 
med bisere svetovne književnosti. Po zaslugi hvaležnega sina 
zgled svete Monike že skoraj 1600 let sveti na obzorju božje 
Cerkve. Monika se je rodila okoli leta 311 v severnoafriški 
pokrajini Numidiji (sedanji Alžiriji) v krščanski družini. Poročila 
se je s poganom Patricijem v numidijskem mestu Tagaste. Mož 
je bil sicer dobrega srca, toda nagle jeze. Monika mu ni nikdar 
ugovarjala, dokler je bil jezen, temveč je vedno čakala, da se je 
umiril, in potem mu je povedala, kar je mislila. Tako se z 
možem nista nikdar sprla. Monika je rodila dva sina: Avguština 
in Navigija. Avguštin je bil izredno nadarjen otrok in starša sta želela, da bi postal profe-
sor govorništva. Poslala sta ga v šole. Ko je bilo Avguštinu šestnajst let, pa jima je zma-
njkalo denarja in sin je eno leto ostal doma. V brezdelju se je predal vrtincu mladostnih 
zablod. Monika je neprestano jokala in molila, da bi se sin obrnil od razuzdanega življen-
ja. Avguštin pa se je vdal tudi krivi veri manihejcev, ker ta ni grajala njegovega razbrzda-
nega življenja. Monika je vztrajno nadlegovala nekega izobraženega škofa, naj Avgušti-
na vendar odvrne od krive vere in lahkomiselnega življenja. Škof je postal že nejevoljen 
in ji je rekel: »Pojdi in pusti me! Kakor resnično živiš, nemogoče je, da bi se otrok tolik-
šnih solz pogubil!« Monika je kasneje sinu povedala, da je ta odgovor sprejela tako, kot 
da bi bil glas z neba. Molila je neprestano in bila je trdno prepričana, da bo uslišana. To 
se je uresničilo čez devet let. S svojo ljubeznijo in potrpežljivostjo je Monika dosegla, da 
se je njen mož dal krstiti, preden je umrl, ko je bilo Avguštinu sedemnajst let. Avguštin je 
postal učitelj govorništva v Tagastu, Kartagini, nato pa v Rimu in Milanu. Tam so ga 
prevzeli govori škofa Ambrozija. V Milan je prišla za njim tudi mati in vdova Monika. Tudi 
ona je visoko cenila Ambrozijevo modrost in pobožnost. Ko je Ambrozij srečal Avguština, 
mu je čestital, da ima tako mater. Ta je bila srečna, ko je videla, da se Avguštinovo srce 
vedno bolj odpira resnici. Ko je bil storjen odločilni korak – ko je sklenil dati slovo krivi 
veri in zgrešenemu življenju – je mati Monika prekipevala od veselja. To je pesniško 
vzneseno opisal sin Avguštin v svojih Izpovedih. Tam je popisana tudi njena smrt. Mati 
Monika je sinu Avguštinu povedala, da je smisel njenega življenja izpolnjen. »Eno samo 
je bilo, zaradi česar sem si želela pomuditi se še nekoliko med živimi, namreč, da bi 
videla tebe kot katoliškega kristjana, preden umrjem. To željo mi je Gospod Bog izpolnil 
več kot obilno, saj mi je dano, gledati v tebi celo božjega služabnika, ki se je povsem 
odpovedal zemeljski sreči. Kaj torej še delam tu?« Njena pobožna duša se je ločila od 
telesa leta 387, ko je dopolnila šestinpetdeset let. Pokopali so jo v Ostiji. 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"             

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA      

BL. DEVICE MARIJE. 

 21. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

26. 08. 2018 – 02. 09. 2018  

 

Pepež Frančišek irskim oblastem: Družina je lepilo za družbo! 
»Cerkev je dejansko družina družin in čuti potrebo, da podpre družine v 
njihovem prizadevanju, da bi zvesto in radostno odgovorile na poklica-
nost, ki jim jo je dal Bog v družbi. »Za družine je to srečanje priložnost, 
da ne samo potrdijo svoje prizadevanje za ljubečo zvestobo, vzajemno 
pomoč in sveto spoštovanje do božjega daru življenja v vseh njegovih 
oblikah, ampak tudi za pričevanje o edinstveni vlogi, ki jo družina opravl-
ja pri vzgajanju svojih članov in v razvoju zdravega in cvetočega 
družbenega tkiva.« 
Svetovno srečanje družin je opisal kot preroško pričevanje o bogati de-
diščini etičnih in duhovnih vrednot, ki jo naj vsaka generacija varuje in 
ščiti. »Niso potrebni preroki, da bi se zavedali težav, s katerimi se 
družine spoprijemajo v današnji družbi, ki se naglo razvija, ali da bi pos-
tali zaskrbljeni zaradi posledic, ki jih propad zakona in družinskega živ-
ljenja neobhodno prinašajo na vseh ravneh za prihodnost naših skupno-
sti. Družina je lepilo za družbo. Njena blaginja ne more biti nekaj samo-
umevnega, ampak jo je treba spodbujati in varovati z vsemi primernimi 
sredstvi.« V družini je namreč vsak med nami naredil prve korake v živ-
ljenje. Tu smo se naučili živeti v harmoniji, kontrolirati svoje egoistične 
instinkte, pobotati različnosti in predvsem razločevati in iskati tiste vred-
note, ki življenju dajejo pristen pomen in polnost. 
Če govorimo o celotnem svetu kot o eni sami družini, je to zato, ker up-
ravičeno priznavamo vezi naše skupne človeškosti in slutimo poziv k 
edinosti in solidarnosti, predvsem do najslabotnejših bratov in sester, je 
nadaljeval papež. »Pa vendar,« je dodal »smo se prepogosto čutili 
nemočne pred vztrajanjem zla zaradi rasnega in etničnega sovraštva, 
nerazrešljivih konfliktov in nasilja, preziranja človeškega dostojanstva in 
temeljnih človekovih pravic ter naraščajoče razlike med bogatimi in re-
vnimi. Kako zelo je potrebno, da v vsakem okolju političnega in družbe-
nega življenja obnovimo čut, da smo dejanska družina narodov! In da 
nikoli ne izgubimo upanja in poguma pri ohranjanju moralnega imperati-
va, da smo delavci za mir in spravo ter varuhi drug drugega.« 
 

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

