
 

1. Danes smo počaščeni, da je z nami Mešani pevski zbor iz Sv. Trojice v 
Slovenskih Goricah. Iskrena hvala organistu Andreju Dvoršaku in vsem 
za dejavno sodelovanje. 

2.  Danes smo povabljeni, da se v čim večjem številu udeležimo svete maše 
na Brinjevi Gori. Letos smo mi na vrsti, da vodi-
mo bogoslužje in pri tem dejavno sodelujemo. 
Zato prosim Zbor Marije Zavetnice, liturgične 
sodelavce in člane ŽPS, da se zagotovo udele-
žimo tega vsakoletnega srečanja na Brinjevi 
Gori. Po maši bo agape oz. bratsko srečanje v 
tamkajšnji dvorani. Sveta maša bo ob 15.00 uri, 
že prej pa bomo molili rožni venec. Vabljeni! 

3.  Za sredo zvečer so oznanjene tri maše. Soma-
ševanje bo vodil g. Franc Brglez, z njim pa 
bodo prišli še drugi duhovniki. Še posebej se 
bomo Bogu zahvalili za 53-letno Trezikino služe-
nje na Prihovi v vlogi župnijske gospodinje. 
Verjamem, da ste bili deležni veliko dobrega po 
njeni dobroti in ljubezni, ki jo je vselej izžarevala 
do Prihovčanov, cerkve in vseh, ki so se tukaj 

ustavili. Tudi sam čutim veliko dolžnost, 
da se znova in znova Bogu zahvalim za 
njeno neizmerno dobroto in služenje. 

4. V petek so Tanja in Eva Juhart ter Žan 
Pem nastopili v oddaji Slovenski poz-
drav. Pokazali so svojo mladostno 
razigranost, veselje in glasbeno ustvar-
jalnost. Iskrene čestitke! 

5. Včeraj je bil zanimiv 'koncert': najprej 
maša s spremljavo orgel in violine, nato 
pa še koncert. Iskrena hvala Davidu za 
vso organizacijo, Jožetu in ostalim za 
bogato pogostitev ter veliko dobroto. 

6. Prihodnja nedelja bo misijonska nedelja, zato je nabirka namenjena za 
misijone. Že v naprej iskren boglonaj za vsak vaš dar! 

7. Iskrena hvala Branki in Janezu Pučniku za ureditev grobov duhovnikov 
in farovških gospodinj, Janku Juhartu pa za pleskanje v cerkvi. Boglonaj! 

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

9. Četudi je še daleč do »martinove nedelje« vas že sedaj obveščam, da bo 
sv. maša pri Sv. Joštu 4. ne 11. novembra, medtem ko bo koncert in 
blagoslov mošta ostal v soboto, 10.10. pri Sv. Joštu. V gosteh bo MePZ 
Georgios iz Pirana. 
 
 

Razpored bralcev Božje besede 
28. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 
14.10.2018 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 
1. berilo: Pavlica Pučnik 
2. berilo: Lucija Pučnik 

29. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

21.10.2018 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Martin Juhart 

10.00 
OTROCI 

30. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

28.10.2018 

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

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

28. nedelja med letom 

 Dekliška nedelja 

14. 10. 2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 za + iz družine Močnik, Žlegl 

in sorodnike         Krst Nejca Šoška 
Ponedeljek 15. 10. 2018 

Terezija Velika (Avilska), devica 
 

Torek 16. 10. 2018 

Marjeta Marija Alakok, devica 
 

Sreda 17. 10. 2018 

Ignacij Antiohijski, škof 

Ob 18.00 uri za + Terezijo Zorko (1430) 
za + Marijo Juhart (1672) 
za + Alfonza Zajka in rodbino 

Četrtek 18. 10. 2018 

Luka, evangelist 
Ob 18.00 uri za + Marijo Trdin in Vido 

Klinc 

Petek 19. 10. 2018 

Pavel od Križa, duhovnik. 

Ob 7.00 uri za +Slavka in Frideriko Bru-
mec (obl.) (zvečer ne morem, ker 
imam predavanje v MB.)  

Sobota 20. 10. 2018 

Vendelin, opat; Irena, mučenka 
Ob 7.00 uri za +Jožefo Skrbinšek (obl.) in 

sorodnike 
29. nedelja med letom 

Misijonska nedelja  

Družinska nedelja 

21. 10. 2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 za + Lizo Kvas 

Če ti preostane samo 

še en dih, ga porabi 

za to, da rečeš hvala, 

to je, da si hvaležen.  
Pam Brown 

 

Hvaležnost je notran-

ja svetloba, s katero 

lahko osvetlimo svojo 

dušo. Bolj ko smo 

hvaležni, več svetlobe 

izkusimo in bolj jo 

izžarevamo v svet." 
Sharon Huffman 

http://lepemisli.org/55/
http://lepemisli.org/55/
http://lepemisli.org/55/
http://lepemisli.org/55/


 
SVETNIK TEDNA – sv. Pavel od Križa 
 
Sveti Pavel od Križa se je rodil v Piemontu leta 1694 v družini drobnega 
trgovca, obubožanega plemiča. Resna in pobožna mati ga je učila ljubezni 
do molitve in premišljevanja Kristusovega trpljenja. Vedno ga je privlačila 
samota, tako da je že kot laik začel ustanavljati samostane po pravilu 
najpopolnejšega uboštva, kar mu je nakopalo hudo nasprotovanje s strani 
drugih redov. S papeževo podporo pa je vztrajal in ustanovil kongregacijo 
»Jezusovih ubožcev« ali pasijonistov in pasijonistk. Leta 1727 je postal du-
hovnik, umrl pa je v Rimu 1775. Bil je eden najboljših pridigarjev svojega 
časa, najprepričljivejša pridiga pa je bilo njegovo življenje, ki je vseskozi 
odsevalo njegova mistična načela: človek naj odmre sebi, vsak dan premišl-
ja in se ves potopi v Kristusovo trpljenje. Sebe je hudo pokoril, od drugih pa 
tako strogega življenja ni zahteval. Samozatajevanja se je učil od Janeza od 
Križa in Terezije. Z 29 leti je bil deležen najvišje milosti duhovne poroke, 
zatem pa je prišlo 45 let najgloblje zapuščenosti.  »Zelo koristno in sveto si 
je predstavljati v duhu Gospodovo trpljenje in razmišljati o njem, zakaj po tej 
poti dospeš do združitve z Bogom. V tej sveti šoli se namreč učiš modrosti; 
v njej so se je naučili vsi sveti. Ko bo namreč križ našega ljubljenega Jezusa 
globlje zasadil korenine v vašem srcu, boste peli: ‘Trpeti in ne umreti’ ali 
‘Trpeti ali umreti’ in še bolje: ‘Niti trpeti niti umreti, ampak popolnoma se 
spreobrniti k božji volji.’ Ljubezen je namreč krepost, 
ki nas povezuje z bolečinami ljubljenega in jih dela 
naše … Bodite torej vztrajni v izvrševanju vseh 
kreposti, zlasti v posnemanju ljubljenega Jezusa v 
trpljenju, saj je to vir čiste ljubezni. Tako ravnajte, da 
bo vsem znano, kako nosite ne samo znotraj, ampak 
tudi na zunaj podobo Križanega, ki je vzor vse 
dobrote in prizanesljivosti … Skrijte se torej v križa-
nem Jezusu in ne želite ničesar drugega, kakor da 
se vsi v vsem spreobrnejo k njegovi volji. Ko boste 
resnično vzljubili križanega Kristusa, boste v svetišču 
svoje notranjosti nenehno obhajali praznik križa; 
molče vztrajajoč v potrpežljivosti in ne da bi se 
zanašali na kakšno stvar. Ker je treba praznike sla-
viti v veselju, bodo tisti, ki ljubijo Križanega, obhajali 
praznik križa v molčečem potrpljenju ter z nasmejanim in vedrim obrazom, 
tako da bo to ostalo prikrito ljudem in znano samo najvišjemu Dobrotniku. 
Ker spada k vsakemu prazniku tudi slovesna pojedina, imejte za hrano 
božjo voljo po zgledu naše križane ljubezni.« 

 

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

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE"               

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 28. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

14. 10. 2018 – 21. 10. 2018  

 

Papež Frančišek: Odstraniti človeško življenje ni človeško 
Ni pravično odstraniti človeškega življenja, da bi rešili problem. Je kakor 
najeti morilca. Nasilje in zavračanje življenja nastaneta iz strahu. Pomis-
limo na primer, ko se pri porajajočem življenju odkrije prizadetost. Starši 
v teh težkih primerih potrebujejo bližino in resnično solidarnost, da bi se 
spoprijeli s stvarnostjo in premagali strahove. A pogosto dobijo hitre 
nasvete, naj prekinejo nosečnost. Toda bolan otrok je kakor vsak drug 
ubog človek na tem svetu, kakor starostnik, ki potrebuje oskrbo, kakor 
mnogi reveži, ki se mučijo. »A tisti, tista, ki se pokaže kot problem, je v 
resnici Božji dar, ki me lahko izvleče iz egocentrizma in mi pomaga rasti 
v ljubezni. Ranljivo življenje mi kaže izhod, pot rešitve iz življenja, ki je 
upognjeno vase, in odkritja veselja ljubezni,« je izpostavil Frančišek. 

Kaj vodi človeka, da zavrača življenje? Idoli tega sveta: denar, 
moč, uspeh. To so napačna merila za vrednotenje življenja. »Edino 
pristno merilo za življenje je ljubezen, ljubezen, s katero ljubi Bog.« 
Pozitivni smisel zapovedi 'Ne ubijaj' je namreč ta, da je Bog »ljubitelj 
življenja«. Skrivnost življenja nam je bila razodeta z načinom, kako je k 
njemu pristopil Božji Sin, ki je postal človek vse do sprejetja zavrnitve, 
šibkosti, revščine in bolečine na križu. V vsakem bolnem otroku, v 
vsakem slabotnem starostniku, v vsakem krhkem in ogrožanem življenju 
nas išče Kristus, išče naše srce, da bi nas odprl za veselje ljubezni. 

Vredno je sprejeti vsako življenje, kajti vsak človek je vreden krvi 
samega Kristusa. »Ne zaničujte življenja! Življenja drugih, a tudi svojega 
življenja, kajti tudi zanj velja zapoved 'Ne ubijaj'.« Mnogim mladim je 
treba reči: »Ne zaničuj svojega življenja! Nehaj zavračati Božje delo! Ti 
si Božje delo! Ne podcenjuj se! Ne zaničuj se z odvisnostmi, ki te bodo 
uničile in privedle v smrt.« 

Naj nihče ne meri življenja s prevarami tega sveta, ampak naj 
vsak sprejme samega sebe in druge v imenu Očeta, ki nas je ustvaril. 
On je ljubitelj življenja, saj pravi evangelij: »Bog je namreč svet tako vzl-
jubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj 
veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16). 

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

