
 

1. Jutri začenjamo z oktobrsko pobožnostjo molitve rožnega venca. Vabim 
vas, da si vsak dan najdete nekaj trenut-
kov in zmolite vsaj eno desetko rožnega 
venca. Najlepše bi bilo, da jo zmolite v 
krogu svoje družine. Prav tako pa ste 
vabljeni k maši in pred mašo k molitvi 
rožnega venca. Slomšek pravi: »Moli 
večkrat, moli kratko, pa dobro. Takšne 
molitve so dragi kamenčki, ki si jih zbiraš 
za večnost.« Kaj hitro se lahko zgodi, da 
postane rožni venec neosebna molitev, 
zato je papež Pavel VI. zapisal: »Brez 
premišlje-vanja je rožni venec telo brez 
duše in obstoji nevarnost, da bi postala 
taka molitev rožnega venca samo me-
hanično ponavljanje obrazcev, kar bi nasprotovalo opominu Jezusa 
Kristusa, ki je rekel: ‘Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani; mislijo 
namreč, da bodo uslišanI zaradi svojih mnogih besed’.« (Mt 6,7) 
Ves oktober bomo pri maši brali Šentvoršce, ki so v znamenju škofovske 
sinode na temo »Mladi, vera in razločevanje poklicanosti«, ki bo pote-
kala v oktobru 2018. Napisali so jih dijaki, študentje in zaposleni.  

2. Zakrament svetega zakona želita prejeti: 
ženin Matic Brdnik, rkt. vere, samski, iz 
Vrhol in nevesta Ana Ogrič, rkt. vere, sam-
ska, iz Idrije. Iskrene čestitke! 

3. V soboto, 13. oktobra bo ob 18.00 uri v 
tukajšnji cerkvi Marije Vnebovzete na Pri-
hovi posebna maša, ki jo v glasbenem 
svetu imenujejo »Koncertna maša«. Name-
sto mašnih pesmi bosta Eva Vrečko, na 
violino in Ana Marija Krajnc, na orgle, 
spremljale mašno dogajanje. Vljudno vabljeni! 

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

Papež Frančišek o umetnosti: 
Umetnost je bila in je glavna pot, ki pomaga k veri pristopiti bolj kot mnoge 
besede in ideje, kajti z vero ji je enaka ista pot, pot lepote. »To je lepota umet-
nosti, ki pomaga življenju in ustvarja občestvo, saj povezuje Boga, človeka in 
stvarstvo v eno samo simfonijo; združuje preteklost, sedanjost in prihodnost; 
priteguje na isti kraj in vpleta v isti pogled različne ljudi in oddaljena ljudstva.« 
»Motriti visoko umetnost, ki je izraz vere, nam pomaga ponovno najti to, kar je 
v življenju pomembno. Krščanska umetnost namreč vodi v mene samega in 
dviga nad mene samega. Vodi k Ljubezni, ki nas je ustvarila, k Usmiljenju, ki 
nas rešuje, k Upanju, ki nas pričakuje.« V našem nemirnem svetu, ki je danes žal 
zelo razkosan in grd zaradi egoizmov in logike moči, umetnost predstavlja 
univerzalno potrebo, v kolikor je izvor harmonije in miru ter izraža razsežnost 
zastonjskosti. 
 

Razpored bralcev Božje besede 
26. nedelja med letom 
Rožnovenska nedelja 

30.09.2018 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Marjana Pučnik 

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

27. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

07.10.2018 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Mira Rubin 

10.00 
1. berilo: Tina Sojar Voglar 
2. berilo: Daša 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. 

26. nedelja med letom 

 Rožnovenska nedelja 

30.09.2018 

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

vse + Gričnikove 
Ponedeljek 1. 10. 2018 

Terezija Deteta Jezusa, dev. 
Ob 07.00 uri za +Alojzijo Zorko (1796)  

Torek 2. 10. 2018 

Angeli varuhi 
Ob 19.00 uri za + Miro Pučnik 

Sreda 3. 10. 2018 

Frančišek Borgia, redovnik 
Ob 19.00 uri za + Ivana (obl.), Julijano in Stan-

ka Mlakarja 

Četrtek 4. 10. 2018 

Frančišek Asiški, redov. ust. 

Obisk bolnikov – in ne v petek! 
Ob 18.20 ministrantski sestanek – ne pozabite! 
Ob 19.00 uri za + Avguštino Ugeršek (1382) 

Petek 5. 10. 2018 

Marija Favstina Kowalska 
Ob 19.00 uri za + Hermino in Alojza Melavca, 

Terezijo Oberski 

Sobota 6. 10. 2018 

Bruno, ustan. kartuzijanov 

Ob 9.00 za romarje od Sv. Duha nad Škof. Loko 
Ob 13.00  za srečen zakon Ane Ogrič in Matica 

Brdnika 
27. nedelja med letom 

 Moška nedelja 

7. 10. 2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 za + Janeza Kočnika in Ivana 

Podergajsa (obl.)    Krst Davida Pema 

 

Papež Frančišek: »Izku-
šnja nas uči, da je čas prip-
rave na zakon čas milosti, 
v katerem je par še pose-
bej odprt za poslušanje 
evangelija in sprejem Je-
zusa kot življenjskega uči-
telja.« 
 



 
Začasni sporazum s Kitajsko in škofje 

Papež Frančišek: »To je proces, ki traja že veliko let; dialog med 
vatikansko in kitajsko komisijo, da bi uredili imenovanje škofov. Vati-
kanska ekipa je trdo delala. Želim omeniti nekaj imen: msgr. Celli, p. 
Rota Graziosi in vatikanski državni tajnik, kardinal Parolin, ki je zelo pre-
dan: do vejice natančno preuči vse dokumente in to mi da zelo veliko 
gotovost. … Veste, da pri sklepanju mirovnega sporazuma ali pogajanjih 
obe strani vedno nekaj izgubita; obe strani. In se gre naprej. V tem pri-
meru je šlo za dva koraka naprej in enega nazaj, dva naprej, enega na-
zaj; nato je preteklo več mesecev brez pogovorov, zatem pa je prišel 
Božji čas, ki spominja na kitajski čas: počasi. To je modrost, modrost 
Kitajcev. Posamezne primere škofov je vatikanska komisija pozorno 
preučila, jaz pa sem odgovoren za končni podpis dosjejev.«  

Ob koncu je papež Frančišek poudaril, da gre pri sporazumu tudi 
za trpljenje ter spomnil na katoličane, ki so trpeli in bodo še trpeli. Po 
njegovih besedah je njihova vera zelo močna in tudi sami mu pišejo, da 
je to, kar pravi Sveti sedež, kar pravi Peter, to, kar pravi Jezus: 
mučeniška vera teh ljudi se danes nadaljuje. »Jaz sem tisti, ki sem po-
dpisal sporazum. Jaz sem tisti, ki je odgovoren. Ostali, ki sem jih omenil, 
so delali več kot deset let. Ne gre za improvizacijo, gre za pot, za 
resnično pot.«   

Papež Frančišek: Ljubezen ni mrtva 
Fantje in dekleta, ljubezen ni mrtva, kliče nas in nas pošilja. Prosi samo, 
da odpremo srce. Prosimo za apostolsko moč, da bomo prinašali evan-
gelij drugim, ga ponudili, ne vsiljevali in se odpovedali temu, da bi iz 
svojega krščanskega življenja delali muzej spominov. Krščansko življen-
je je življenje, je prihodnost, 
je upanje! Ni muzej. Pusti-
mo, da nam Sveti Duh da 
zreti zgodovino z vidika 
vstalega Jezusa. Tako bo 
Cerkev, tako bodo naše 
cerkve sposobne iti naprej 
ter sprejeti Gospodova 
presenečenja in si bodo 
tako ponovno pridobile mla-
dost, veselje in lepoto, o 
kateri je govoril Mirko, lepoto neveste, ki gre naproti svojemu Gospodu. 
To so Gospodova presenečenja. Gospod nas preseneča, kajti življenje 
nas vedno preseneča. Pojdimo naproti tem presenečenjem. 

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

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE"               

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL. 

DEVICE MARIJE. 

 26. nedelja med letom 

Kdor ni proti nam, je za nas! (Mr 9,40) 

30. 09. 2018 – 7. 10. 2018  

 

Papež Frančišek: Ne pozabimo, od kod nas je Gospod poklical 
»Ko apostol pozabi svoj izvor in začne delati kariero, se oddalji od 
Gospoda in postane funkcionar. Morda dela veliko dobrega, a ni apostol. 
Nezmožen bo posredovati Jezusa. Postal bo urejevalec pastoralnih 
načrtov in mnogih drugih stvari, a bo navsezadnje poslovnež. Poslovnež 
Božjega kraljestva, kajti pozabil je, od kod je bil izbran,« je izpostavil 
Frančišek in dodal, da je zato pomemben spomin na naš izvor. Ta 
spomin mora spremljati življenje apostola in vsakega kristjana. 
Namesto da bi gledali sami sebe, raje gledamo druge, njihove grehe in 
jih obrekujemo. To je navada, ki ne naredi nič dobrega. Bolje je obtožiti 
samega sebe in se spomniti, od kod nas je Gospod izbral in nas privedel 
vse do sem. Kadar Gospod izbere, izbere za nekaj velikega. »Biti krist-
jan je velika in lepa stvar. Mi smo tisti, ki se oddaljimo in hočemo ostati 
na pol poti,« je dejal sveti oče. Mi smo tisti, ki nam manjka usmiljenja in 
pogajamo se z Gospodom, a on nas vseeno čaka. 
Božje usmiljenje išče vse, odpušča vsem 
Ob klicu se apostol Matej odpove svoji ljubezni, 
denarju, da bi hodil za Jezusom. Prijatelje 
povabi naj obedujejo z njim in se veselijo z Uči-
teljem. Tako so ob tisti mizi sedeli najslabši od 
najslabših. In z njimi je bil Jezus. Učitelji posta-
ve so se pohujševali. Poklicali so učence in 
govorili: 'Pa kako to, da tvoj učenik dela tole, s 
temi ljudmi? Postal bo nečist! Če ješ z nečistim, se nalezeš nečistosti in 
nisi več čist. Jezus pa začne govoriti in pravi: 'Pojdite in se poučite, kaj 
pomeni 'Usmiljenja hočem in ne daritve.' Božje usmiljenje išče vse, 
odpušča vsem. Prosi samo, da rečeš: 'Ja. Pomagaj mi.' Samo to.« 
Tem, ki so se pohujševali, pa Jezus odgovori, da ne potrebujejo 
zdravnika zdravi, ampak bolni. »Usmiljenja hočem in ne daritve.« 
Razumeti Gospodovo usmiljenje je skrivnost. Je največja, najlepša skri-
vnost, je Božje srce. Če želiš priti do Božjega srca, se podaj na pot us-
miljenja in se pusti obravnavati z usmiljenjem, je papež sklenil homilijo. 

https://www.vaticannews.va/sl/vatikan/news/2018-09/sveti-sedez-kitajska-skofi-cerkveno-obcestvo.html
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

