
 

1. Preteklo nedeljo smo imeli srečanje zakonskih jubilantov. Svoje poročne 
obljube ste obnovilo osem parov. Hvala vam za vašo hvaležnost, ki ste jo 
izkazali Bogu in sozakoncu, hvala pa tudi za vašo udeležbo v dvorani, da 
smo se mogli skupaj poveseliti. Vsako takšno srečanje je izraz upanja, pa 
tudi, da se veselimo drug drugega in da znamo skupaj živeti in graditi živo 
občestvo. Iskren boglonaj za to pričevanje! 

2. Danes začenjamo novo veroučno leto. Dragi starši! Veroučno leto ni le 
tedenska ura verouka, ampak vsakodnevno vzgojno delo za krščansko 
življenje, katerega vrhunec je nedeljsko bogoslužje. Eno uro vodi katehis-
tinja ali katehet, drugo vi starši in tretjo duhovnik in zbrano ljudstvo, in tako 
so vse tri ure naravnane na življenje iz vere. Verouk nas vodi v poznavan-
je vere, vzgoja staršev v podoživljanje vrednot in bogoslužje v življenje in 
v predokus večnosti. Hočete imeti otroke vzgojene? Storite to, kar so 
storili vaši starši in stari starši. Posredujte jim vero, upanje in ljubezen! Po 
maši ste vabljeni v spodnjo dvorano na srečanje s katehistinjama, s kate-
hetom in župnikom. 

3. Prihodnja nedelja bo Slomškova nedelja. Zato boste dobili ob izhodu iz 
cerkve podobico z molitvijo za kanonizacijo bl. A. M. Slomška. Kakor tukaj 
v cerkvi, tako jo tudi vsak dan molite doma kot družina. Družina se gradi 
tudi pri molitvi. Papež Frančišek navadno reče: pa zame molite! 

4. Iskrena hvala vsem, ki ste v torek prišli na trgatev. Bilo vas je malo in smo 
zaradi tega dalj časa in težje delali. Iskrena hvala Alojzu Lubeju, Alfonzu 
Zajku, Viktorju Vivodu, Albinu Pučniku, Štefki Kropf, Jožici Rorič, Branki 

Pučnik, Janezu Pučniku, Slavku Juhartu, Olgi Pučnik, Francu Gumzeju, 
Matjažu Pemu, Jožici Sitar in Pavlici Pučnik. Iskren boglonaj! 

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

6. Prihodnjo soboto nas bo obiskala s. Andreja Godnič, misijonar-
ka v Peruju. Ob 19.00 uri bo imela srečanje z mladimi. Prosim 
vas, da povabite čim več mladih na to srečanje. Če jo na kratko 
opišem, potem morem reči, da je izredno vesela, polna notran-
jega žara za delo z mladimi, v besedah igriva, jasna in prepri-
čana v dragocenost svojega poslanstva. Ste tudi vi tako? 

 

V petek, 21. septembra 2018, bomo v sklopu Evropskega leta kulturne 

dediščine 2018 obeležili mednarodni dan miru. Ob tej priložnosti so 

predstavniki evropskih institucij ter Ministrstvo za kulturo Republike Slo-
venije podprli predlog, da bi po vsej Evropi istočasno zazvonili 
vsi zvonovi. Simbolično dejanje je namenjeno obeležitvi 100-
letnice konca 1. svetovne vojne ter začetka 30-letne vojne leta 
1618, ki se je končala leta 1648, da bi se nikoli ne ponovile in 
da bi se zavedali, kako dragocena vrednota je mir. Naši škofje 
so določili, da se zvoni 15 minut (18.00-18.15). Zato bo v petek sveta 
maša ob 18.00 uri in ne ob 19.00 uri! 

 

VEROUK NA PRIHOVI: kat. Tina Sojar Voglar, Urška Flis in Samo Pučnik 

1. in 2. razred v torek ob 16.00 uri 3. in 4. razred v torek ob 15.00 uri 

5. in 6. razred v torek ob 16.00 uri 7. razred v četrtek ob 15.00 uri 

Birmanci v četrtek ob 16.00 uri Veroučna ura traja 55 minut! 
 

Razpored bralcev Božje besede 
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 

26. nedelja med letom 
Rožnovenska nedelja 

30.09.2018 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Mira Rubin 

10.00 
1. berilo: Lucija Pučnik 
2. berilo: Polona Mlakar 

 

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. 

24. nedelja med letom 

 Družinska nedelja 

Ljudmila kneg. 16.09.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Začetek veroučnega leta 

Ob 10.00  za + Olgo in Janeza Žlegla 
Ponedeljek 17. 09. 2018 

Robert Belarmino, škof 
Ob 19.00 za +Antona Brdnika (1607) 

Torek 18. 09. 2018 

Jožef Kupertinski, duhovnik 
Ob 19.00 uri za + Miroslava Strašnika (1789) 

Sreda 19. 09. 2018 

Januarij, škof, mučenec 
Ob 19.00 uri za +Jožefa Kotnika (1581) 

Četrtek 20. 09. 2018 

Andrej Kim in korejski muč. 
Ob 16.00 uri pogrebna za +Ano Vagner  

Petek 21. 09. 2018 

Matej, apostol in evangelist 
Ob 18.00 za + Stanislava Kuka (1656) 

Sobota 22. 09. 2018 

Mavricij, mučenec 
Ob 07.00 za + Matildo Frešer (1473) 

25. nedelja med letom 

 Slomškova nedelja 

23.09.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Terezijo (obl.), Franca in 

Frido Vivod; Krst Timeje Trdin 



Jure Sojč: DELO Z MLADIMI – DELO ZA PRIHODNOST 
 Letošnjo Slomškovo nedeljo bomo obhajali v Vuzenici, v župniji, 
kjer je Slomšek preživel šest let svojega življenja (od leta 1838 do leta 
1844). V tem kraju je Slomšek napisal priročnik Blaže in Nežica v nedel-
jski šoli (l. 1842). Gre za preprosto in praktično delo, ki želi vzgojiti um in 
srce. Človek je kot drevo, ki ga lahko upogibaš, dokler je še mlado. 
Naslov letošnje Slomškove nedelje je »Delo z mladimi – delo za 
prihodnost«. Mladi so naša prihodnost in tam, kjer po župnijah ni mla-
dih, počasi ugaša plamen upanja. Večkrat se zdi, kot da smo v tem času 
razvrednotenja vseh vrednot (Nietzsche) izgubili mlade. Krščanstvo je 
torej mnogokrat umrlo in ponovno vstalo, to pa zato, ker ima Boga, ki 
pozna pot iz groba. Tudi če mladih ni toliko, kot jih je bilo v času 
Slomška in morda še pred kratkim, nas ni treba biti strah. Sam papež 
Frančišek opogumlja mlade: »Ne izgubite poguma: s svojim nasmehom 
in svojimi odprtimi rokami pridigajte o upanju in ste blagoslov za edino 
človeško družino, ki jo tukaj tako dobro predstavljate!« Prihodnost ne 
prihaja kot grožnja ampak kot upanje, in to veliko upanje. Zato se s pa-
pežem oziramo v prihodnost. Prihodnost pa se mladim odpira kot 
negotovost. Če je bilo v preteklosti jasno, da mlad človek sprejme neko 
odločitev za življenje, danes ni več tako. Pri mladih smo danes pred iz-
zivom stalnega spreminjanja odločitev v smislu »danes se bom odločil 
za to, jutri pa bom še videl«. Ker se svet in vse okoli nas hitro spreminja, 
se v smislu tega hitro spreminjajo odločitve mladih. Zato papež vabi, da 
jim omogočimo izkušnjo novega razvojnega modela.  
Cerkev si želi mladega srečati, spremljati in zanj tudi skrbeti. Priložnosti 
za srečanje je mnogo in ob različnih priložnostih. Globoko v vsakem 
mladem je želja po uresničitvi svojega življenja, in ko tega ni mogoče 
uresničiti s sredstvi, ki jih ponuja svet, se začne odiseja iskanja navzno-
ter, v sebi. Takrat so potrebni voditelji in spremljevalci. Zdi se, da so 
včasih bolj kot mladi v krizi voditelji, ki ne vedo, kako naj se soočijo z 
mladimi. Slomškov rek »če hočeš druge vneti, moraš sam goreti« je še 
posebej namenjen spremljevalcem, ki morajo živeti novost prerojenega 
življenja v Kristusu. Pri voditeljih je nastala kriza strasti. Nič več nismo 
»naježeni«, nič več ne čutimo »metuljčkov«. Mi smo zelo prijetni, »fajni«, 
sočutni, nežni in v tem smo gotovo boljši od prednikov v vseh teh »soft« 
krepostih (sočutje, empatija), vendar nismo niti približno tako dobri v 
trdih krepostih (pogum, odkritosrčnost, srčnost) – v tem smo mevže.  
Ob letošnji Slomškovi nedelji smo povabljeni, da ponovno zagorimo, 
zaživimo krepostno ter stopimo na križišča in ulice, kjer so mladi. Ne 
bojmo se mladih, ker nas čakajo, čakajo veselo oznanilo zmage Življenja 
nad povprečnim minljivim življenjem. 
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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DEVICE MARIJE. 

 24. nedelja med letom 

Začetek veroučnega leta 

16. 09. 2018 – 23. 09. 2018  

 

Msgr. dr. Marjan Turnšek: Pismo slovenskim katehistom in katehis-
tinjam ob začetku veroučnega leta 2018/19 
Drage delavke in delavci v katehetskem vinogradu, začenjamo nov 
katehetski spiralni krog in v njem vam najprej želim veliko evangeliza-
cijske gorečnosti, ustvarjalnega veselja in prisrčnega sodelovanja! 
Vsak nov začetek je predvsem izziv, da kot dobri gospodarji zaupanih 
nam dobrin Božjega kraljestva iz svojega zaklada prinašamo »staro« in 
»novo« (Mt 13,52). V svoji dosedanji katehetski praksi ste prav gotovo 
preizkusili že marsikaj in odkrili mnogo dobrega. To »staro« hvaležno 
ohranite in uporabite tudi letos. Hkrati pa je Božji katehet neizčrpen in 
daje nove navdihe in spodbude glede na nove razmere, ki se vedno 
hitreje spreminjajo. Zato se veselim z vami tudi »novosti«, ki jih boste 
uvedli prav letos. Vse to je pravo vetje Svetega Duha. Zato je prav, da 
tudi v katehetsko leto, ki je pred nami, zremo z optimizmom in na-
vdušenjem, saj zagrenjenost ne more biti sad Svetega Duha, razen, če 
nas želi zaustaviti na kakšni stranpoti. 
Prav pri tem zajemanju iz »starega« in »novega« vam želi pomagati novi 
slovenski katehetski načrt. Udomačite se z njim. Zelo koristno se bo o 
njem pogovarjati med seboj in ga skupno naravnavati na potrebe raz-
ličnih župnijskih skupin, saj ne zaobjema le kateheze otrok, ampak ima 
pred seboj vse starostne skupine vernikov.  
Ker smo kot Cerkev živ organizem, naj se naša povezanost in soodvis-
nost ter soodgovornost, kaže tudi v letošnjem katehetskem letu z ude-
ležbo na medžupnijskih, dekanijskih, škofijskih in vseslovenskih skupnih 
prireditvah, posvetih, izobraževanjih in tudi v molitveni povezanosti 
katehistinj in katehistov med seboj. Prav molitvena povezava daje trd-
nost tudi v časih preizkušenj in morda razočaranj. 
Naj vas v tem katehetskem letu, ki ga bo zaznamovala tudi sinoda ško-
fov v Rimu s temo »mladi in poklicanost«, spremlja Božji blagoslov, da 
boste v Gospodu obnavljali svojo »mladost« in utrjevali svojo katehetsko 
»poklicanost« v služenju mladim v izkustvenem poznavanju Jezusa Kris-
tusa in radostni hoji za njim v občestvu Cerkve! 
 

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

