
 

1. Preteklo nedeljo smo imeli srečanje ostarelih in bolnih. Srečanja se vas je 
v dvorani udeležilo le 20. Iskrena hvala Klavdiji in otrokom, ki ste našim 
ostarelim pri kosilu zapeli nekaj pesmi in jih tako dodatno razveselili. 

2. Danes pa je dan hvaležnosti za dar sozakonca, dar vztrajnosti in lepote 
zakonskega življenja. Vsem vam, ki ste se odločili tudi navzven pokazati 
to hvaležnost Bogu, iskren boglonaj. Biti ponosen na sozakonca pomeni 
biti ponosen tudi na sebe, na svojo življenjsko odločitev, na svojo družino. 
Žal, mnogi tega ponosa ne zmorejo pokazati navzven in raje ostanejo 
»anonimni kristjani«. Zato, dragi jubilanti, ostanite še naprej ponosni drug 
na drugega, veselite se drug drugega in bogatite drug drugega s svojo 
dobroto. Po maši ste vabljeni na agape, to je na veselo druženje ob 
kozarčku rujnega in ob »koščku kruha« na prihovski način.  

3. Iskrena hvala Simonu Korošcu za košnjo trave, Simonu in Marku Skerbišu 
za ureditev kanalizacije, Maksu Leskovarju za namestitev radiatorjev; 
iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

4. Bog nas je tudi letos zelo obdaril s sadovi vinske trte. Zato vas vabim v 

torek ob 9.00 uri na trgatev. Več nas bo, prej bomo obrali in lepše se 

bomo imeli. Ne pozabite! Pridite na trgatev in to v čim večjem številu! 
5. Pred nami je novo katehetsko leto. Naši katehistinji Tina in Urška ter 

katehet Samo že z velikim veseljem pričakujejo vaše otroke. Prihodnjo 
nedeljo bomo imeli »družinsko mašo« h kateri ste vabljeni tako otroci kot 

starši veroučencev. Po maši bomo imeli sestanek, na katerem boste dobili 
vse informacije o poteku verouka. Lepo prosim, da s seboj prinesete 
podpisana spričevala. Ob tej priložnosti boste lahko vpisali otroke v prvi 
razred in poravnali stroške za veroučna spričevala, zvezke in druge vero-
učne potrebščine, vpisali otroke v Slomškovo bralno značko in jih naročili 
na reviji Mavrica in Najst. Skrb in delo z otroki za Slomškovo bralno znač-
ko bo prevzela Tina Sojar Voglar, ki bo imela kratka srečanja vsak mesec 
na otroško nedeljo po deseti maši. 

URNIK VEROUKA 2018/19 
1., 2. razr.: torek ob 16h – Tina Sojar Voglar 
 

3., 4. razr.: torek ob 15h – Urška Flis (s. Hermina N.) 
5., 6. razr.: torek ob 16h – Urška Flis (s. Hermina N.) 
 

7. razred: četrtek ob 15h  – Samo Pučnik 
8., 9. razred - birmanci:  

v četrtek ob 16h – Samo Pučnik 
 

Razred Liturgični zvezek Delovni zvezek Učbenik 

1. Praznujemo in se veselimo 3€ 10 € - 

2. Praznujemo z Jezusom 3€ 10 € - 

3. Kristjani praznujemo skupaj 3€ 10 € - 

4. Pot v srečno življenje 3€ 5 € 8,50 € 

5. Znamenja na poti k Bogu 3€ 5 € 8,50 € 

6. Skupaj v novi svet 3€ 5 € 8,50 € 

7. Kdo je ta? 3€ 5 € 12 € 

8., 9. Radi živimo 3€ 17€ 15 € 
 

Razpored bralcev Božje besede 
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 

24. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

16.09.2018 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

OTROCI 

25. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

23.09.2018 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Tina Pučnik 

2. berilo: Karmen Pučnik 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 
Prihova:                     petek 7. 09. 2018 Sp. Grušovje:         petek 26. 10. 2018 

Raskovec:              petek, 14. 09. 2018 Preloge:                 sreda! 31. 10. 2018 

Dobrova :                petek 21. 09. 2018 Vrhole:                   petek, 09. 11. 2018 

Dobriška vas:         petek 28. 09. 2018 Sevec:                    petek, 16. 11. 2018 

Pobrež:                      petek 5. 10. 2018 Prepuž:                   petek, 23. 11. 2018 

Novo Tepanje:        petek 12. 10. 2018 Vinarje:                   petek, 30. 11. 2018 

Zg. Grušovje:         petek, 19. 10. 2018 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

23. nedelja med letom 

 Dekliška nedelja 

09.09.2018 

Ob 7.00  za žive in pokojne farane 
Srečanje zakoncev jubilantov 

Ob 10.00 za + Franca Klajžarja (obl) 
Ponedeljek 10. 09. 2018 

Nikolaj Tolentinski, spokornik 

Ob 19.00 uri za +Stanislava Grifiča 

(1665)  

Torek 11. 09. 2018 

Bernard in Bonaventura, redovnika 
Ob 7.00 za + Terezijo Zorko (1429)  

Sreda 12. 09. 2018 

Marijino ime 
 

Četrtek 13. 09. 2018 

Janez Zlatousti, škof 
Ob 19.00 uri za + Marijo Pliberšek 

(1514) 
Petek 14. 09. 2018 

Povišanje sv. Križa 
Ob 19.00 za + Gabrijelo Ramot (1778) 

Sobota 15. 09. 2018 

Žalostna Mati božja 
Ob 07.00 za +  Marijo Juhart (1671) 

24. nedelja med letom 

 Otroška nedelja 

Ljudmila (Milka), kneginja 

16.09.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Olgo in Janeza Žle-

gla 
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Frančišek: Življenje postane lepo, ko se o njem začne misliti dobro, ko 
nad dvomom prevlada dar in ko odpremo srce Božji Previdnosti.  

 
SVETNIK TEDNA – sveti Janez Zlatousti, škof 
Vsako hišo naredite za cerkev. Ali niste vi odgovorni za zveličanje vaših otrok in 
vaših služabnikov in ali ne boste nekoč morali zanje dajati obračun? Kakor 
bomo mi pastirji dajali odgovor za vaše duše, tako bodo tudi družinski očetje 
pred Bogom odgovarjali za vsako osebo svoje hiše, za ženo, otroke, strežnike.« 
Tako je svoji pridigi, ob razlagi svetopisemskega odlomka o stvarjenju moža in 
žene možem in očetom polagal na srce sv. Janez Krizostom ali po naše Zlatou-
sti, najslavnejši govornik vzhodne Cerkve. Govorniško umetnost je mojstrsko 
obvladal ne le po bleščeči zunanji obliki, temveč tudi po globoki vsebini, za 
katero je iskal navdiha v Svetem pismu, z božjo besedo pa je osvetljeval vsa 

življenjska vprašanja. Doma je bil iz mesta Antiohija, kjer je nekaj 
časa deloval tudi apostol Pavel, ki mu je bil kasneje vzornik in 
katerega je Janez prosil, naj mu da enako ljubezen do Kristusa in 
do duš, enako pripravljenost na žrtve in enako nepopustljivost v 
boju zoper zmote in zoper moralne zablode. Rodil se je med leto-
ma 346 in 354. Oče, visok častnik, je umrl kmalu po Janezovem 
rojstvu, dvajsetletna vdova, blaga in pobožna Antuza se je vsa 

posvetila vzgoji svojega edinčka Janeza. Namenila ga je za državno službo in 
mu omogočila najboljšo vzgojo. Toda v Janezu je zmagalo nagnjenje, da se ves 
posveti Bogu. Vzljubil je Sveto pismo in ga preučeval kot vodilo za življenje. Ko 
je bil duhovno že zrel mož, se je (pred letom 372) dal krstiti. Potem se je za 
nekaj časa umaknil v puščavsko samoto, kjer je zbolel in to je vzel kot božji 
namig, naj se vrne v Antiohijo. Tam ga je škof Meletij posvetil najprej v diakona, 
nato pa v duhovnika. Kmalu so mu zaupali službo govornika v stolnici, ki jo je 
opravljal dvanajst let in sicer izredno uspešno. Prislužil si je vzdevek Krizostom 
– Zlatousti. Izredni govornik je vzbudil pozornost carigrajskega dvora. »Zakaj ga 
ne bi poklicali v prestolnico, da bi se mi ponašali z njim?« so rekli sami pri sebi. 
Ko je leta 397 umrl carigrajski patriarh, so na zvijačo zvabili v Carigrad Janeza 
Krizostoma in ga postavili za njegovega naslednika. Ko je Janez službo sprejel, 
je pokazal, da hoče vse dolžnosti vestno opravljati, povelji pa prejemati samo 
od Kristusa, ki je kralj kraljev. Bičal je tudi napake dvora in si s tem nakopal 
sovraštvo častihlepne cesarice Evdoksije in zavistnega aleksandrijskega patri-
arha Teofila. Pogumnega patriarha sta hotela spraviti s sveta ali pa vsaj daleč 
proč iz Carigrada. Tako je moral v začetku julija leta 404 v pregnanstvo v 
Armenijo, kjer je ostal eno leto. Ko so Krizostomovi sovražniki dognali, da ugled 
pregnanega patriarha raste, so dosegli njegov izgon v zapuščeni kraj Pitius pod 
vznožjem Kavkaza, kamor je moral oditi spomladi leta 407. Umrl je 14. septem-
bra 407. Evdoksijin sin cesar Teodozij II. je 27. januarja leta 438 z vsemi častmi 
sprejel svetnikove telesne ostanke in jih pokopal v carigrajski cerkvi Svetih apo-
stolov.  

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"              

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA      

BL. DEVICE MARIJE. 

 23. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

09. 09. 2018 – 16. 09. 2018  

 

Pepež Frančišek: Vabim vas, da vedno gojite in skrbite za zaupanje v 
šolo in učitelje: brez njih tvegate, da bi ostali sami pri vašem vzgojnem 
delovanju. Vendar ne pozabite: Šola ne nadomešča staršev, temveč jih 
dopolnjuje. Če vi, straši, potrebujete učitelje, tudi šola potrebuje vas in 
ne more doseči svojih ciljev brez konstruktivnega dialoga s tistimi, ki so 
prvi odgovorni za rast njenih učencev. Vsak udeleženec pri vzgojnem 
procesu lahko dela le v imenu staršev, z njihovim soglasjem in v do-
ločeni meri celo po njihovem naročilu" (Radost ljubezni 84). 
Spomnimo se modrega afriškega pregovora: "Za vzgojo enega otroka je 
potrebna vsa vas." Zato pri šolski vzgoji nikoli ne sme manjkati sodelo-
vanje med vsemi tistimi, ki so del iste vzgojne skupnosti. Brez pogoste 
komunikacije in medsebojnega zaupanja ni mogoče ustvariti skupnosti 
in brez skupnosti ni mogoče vzgajati. 

Tudi Cerkev ima nalogo, da družinam 
pomaga pri vzgoji: »Vabim vas, da 
vedno čutite Cerkev ob sebi pri 
poslanstvu vzgoje otrok in pri priz-
adevanju za to, da bi bila celotna 
družba prostor po meri družine; da bi 
bila vsaka oseba sprejeta, spremlja-

na, usmerjena k pravim vrednotam in zmožna dati od sebe najboljše za 
skupno rast. Imate torej dvojno moč: tisto, ki izhaja iz dejstva, da ste 
skupnost oz. osebe, ki se povezujejo ne proti nekomu, ampak za dobro 
vseh; in pa moč, ki jo prejemate iz vaše zveze s krščansko skupnostjo, v 
kateri najdete navdih, zaupanje, podporo.« 
»Dragi starši, otroci so najdragocenejši dar, ki ste ga prejeli. Želim vam, 
da bi ga znali varovati z zavzetostjo in velikodušnostjo, tako, da jim 
puščate svobodo, ki je potrebna, da bi rasli in zoreli kot osebe, ki se bo-
do mogle nekega dne, ko bo vrsta na njih, odpreti daru življenja. Naučite 
jih moralnega, etičnega razločevanja: to je dobro, to ni tako dobro, to je 
slabo. Da bodo znali ločevati med tem. In vsega tega se lahko nauči 
doma in v šoli, skupaj! 

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

