
 

 

1. Danes je zahvalna nedelja, zato mi dovolite, da se vam v svojem in v 
imenu vseh, zahvalim za vse, kar storite za našo župnijo. Hvala županu 
Matjažu Orterju in Občini Oplotnica ter županu dr. Ivanu Žagarju ter 
Občini Slovenska Bistrica za vso pomoč pri obnovah sakralnih prostorov. 
Hvala katehistinjama Tini in Urški ter katehetu Samu, liturgičnim 
sodelavcem: mežnarju (Simonu), izrednim delivcem obhajila (Alojzu, Tini 
in Samu), bralcem in bralkam Božje besede, ministrantom in 
ministrantkam, organistoma (Davidu in Petru), organistki (Klavdiji) in 
pevcem otroškega, mladinskega (Jubilus), moškega in mešanega 
pevskega zbora, voditeljicama mladinske skupine Luciji in Daši Pučnik, 
ostalim mladincem in mladinkam, molivkam pred mašo, krasilkama 
(Poloni in Marjani), vsem, ki prihajate z veliko ljubeznijo in 
požrtvovalnostjo čistit cerkev in okolico cerkve ter župnišča, članom ŽPS 
in ključarjem, gospodinji (Mirjani), kletarju (Alojzu), Martinu za pomoč pri 
pripravi župnijskega lista, mnogim, ki nam veliko pomagate pri obnovah 
stavb, vsem za darove za kuhinjo in vsakršno vašo skrb za župnišče, 
predvsem pa za župnijsko ter podružnično cerkev (Slavku Ugeršku). 
Iskren boglonaj! 

2. KUD Zbor Marije Zavetnice vabi na koncert Joštova kultura, ki bo 
prihodnjo soboto, 10. 11. ob 16. uri v cerkvi sv. Jošta v Vinarju. Z nami bo 

MePZ Georgios iz Pirana. Ob tej priložnosti bomo blagoslovili mošt in 
nazdravili z novim vinom. 

3. Iskrena hvala rojaku g. Andreju Lažeti za vodenje današnjega bogoslužja 
pri Sv. Joštu. Vedno dobrodošel med nami! 

 

Papež Frančišek: Od »sprejeti življenje« do »dati življenje« 
 

Pot človeškega zorenja je pot same ljubezni, ki gre od »sprejeti skrb« do 
zmožnosti »nameniti skrb«, od »sprejeti življenje« do zmožnosti »dati 
življenje«. »Postati odrasli moški in ženske pomeni doseči sposobnost 
poročnega in starševskega življenja, ki se kaže v različnih življenjskih 
situacijah, kot je zmožnost sprejeti nase breme nekoga drugega in ga 

ljubiti brez dvo-
umnosti,« je dejal 
papež in dodal, da 
gre za celotno 
držo osebe, ki zna 
sprejeti realnost 
ter zna vstopiti v 
globok odnos z 
drugimi. 

Kdo je torej 
prešuštnik, pohot-
než, nezvest? To 

je nezrela oseba, ki ohranja svoje življenje zase in razlaga situacije na 
osnovi lastne blaginje in lastne izpolnitve. Da bi se torej poročili, ni dovolj 
obhajati poroke. »Treba je opraviti pot od jaz k midva, od razmišljati sam 
do razmišljati v dvoje, od živeti sam do živeti v dvoje. Ko se decentrali-
ziramo, takrat je vsako dejanje poročno: delamo, govorimo, se odločamo, 
se srečujemo z drugimi s prijetno in dobrohotno držo.« 

 

Papež Frančišek: Svetost ali nič! Nobene polovičnosti! 
Vprašajmo se, na kateri strani smo. Na tisti nebeški ali na tisti zemeljski? 
Živimo za Gospoda ali za nas same, za večno srečo ali za kakšno trenut-
no potešitev? Vprašajmo se, če resnično hočemo svetost? Ali pa se 
zadovoljimo s tem, da smo neizraziti in povprečni kristjani, ki verujejo v 
Boga in spoštujejo bližnjega, a pri tem ne pretiravajo? Gospod »zahteva 
vse in tisto, kar ponuja, je resnično življenje. Ponuja vse, srečo, za katero 
smo bili ustvarjeni« (Apostolska spodbuda, Gaudete et exsultate, 1). 
Skratka ali svetost ali nič! Dobro nam bo delo, če se bomo pustili izzvati 
svetnikom, ki tukaj niso bili polovičneži in tam »navijajo« za nas, da bi 
izbrali Boga, ponižnost, krotkost, usmiljenje, čistost, da bi se navdušili bolj 
za nebo kot za zemljo. 

 

31. nedelja med letom 

ZAHVALNA NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 

04. 11. 2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 pri Sv. Joštu: za + Marijo Flis 

(obl.) in Franca (Šprogar) 

Ponedeljek 05. 11. 2018 

Zaharija in Elizabeta 
 

Torek 06. 11. 2018 

Lenart, opat 
 

Sreda 07. 11. 2018 

Engelbert, škof 
Ob 7.00 uri za +Franca Kropfa (obl.)  

Četrtek 08. 11. 2018 

Bogomir, škof 

Ob 17.00 za + Franca Stupana (8. dan) 
Ob 18.00 za + Janeza (obl.) in Julijano 

Pučnik 
Petek 09. 11. 2018 

Posvetitev Lateranske bazilike 
Ob 7.00 uri za + Antona Sitarja (obl.), 

Frančiško in Zvonka 
Sobota 10. 11. 2018 

Leon Veliki, papež 
Ob 7.00 uri za +Ano Pliberšek (obl.) 

32. nedelja med letom 

MARTINOVA NEDELJA 

Dekliška nedelja 

11. 11. 2018 

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

Alojzijo ter Silvo Pliberšek 



Razpored bralcev Božje besede 
31. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

04.11.2018 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Mira Rubin 

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

32. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

11.11.2018 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Albin Pučnik 

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

33. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

18.11.2018 

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

10.00 
OTROCI 

 

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. 
 

Vedno navzoča misel na smrt 
ne rojeva potrtosti, ampak 

veselje 
 

Jože Ramovš v svoji knjigi Sožit-
je v družini opisuje velikega 
skladatelja Mozarta in pravi, da 
je štiri leta pred smrtjo v pismu 
svojemu očetu zapisal, da nikoli 
ne leže v posteljo brez misli na 
to, da novega dne morda ne bo. 
In vendar nihče, ki ga je poznal, 
ne bi mogel reči, da je bil zlovol-
jen in žalosten. Do zadnjega 
dne je pisal svetlo glasbo, polno 
upanja v življenje. 
Tudi Elisabeth Lukas, ena naj-
bolj znmanih psihoterapevtk na 
svetu, je zakoncem priporočala, 
naj občasno drug drugemu 
povedo, kaj bi si rekli ob zadnji 
skupni uri. Ko bo eden umrl, te 
priložnosti ne bo nikoli več. 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE"                

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

31. nedelja med letom –   

ZAHVALNA NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 

04. 11. 2018 – 11. 11. 2018  

 

Papež Frančišek: »Vesel sem svetosti potrpežljivega Božjega ljudstva: 
»Vsak med vami je oseba!« Ne moreš trgovati s svojo identiteto pri 
srečanju z drugim, ne moreš zamaskirati svoje identitete, ne moreš 
je skriti, kajti življenje ni karneval, ampak je nekaj zelo resnega. 
Srečanje mora biti resno, zelo veselo, a resno iz srca.« 
Papež zatrdi, da je vprašanje o lastni identiteti eno najpomembnejših, ki 
si jo lahko zastavimo pred sabo, pred drugimi in pred Bogom. Kdo sem 
jaz je vprašanje, ki gre skupaj z vprašanjem o smislu mojega življenja.  

Naša identiteta ni nek določen podatek, ni proizvodna številka, ni 
informacija, ki jo lahko najdemo na spletu. Jedro naše identitete raste 
in mi hodimo, rastemo s svojim življenjskim stilom in zgodbo. Smo 
priče, smo pisci in bralci svojega življenja. In nismo njegovi edini avtorji: 
smo to, kar Bog sanja za nas. Smo tisti, ki se pripovedujemo, ki nas 
drugi pripovedujejo – vedno in takrat, ko smo zvesti, zvesti svoji osebni 
celovitosti, zvesti svoji notranji plemenitosti, zvesti besedi, ki se je ljudje 
bojijo: zvesti doslednosti.« Ne obstajajo laboratorijske identitete. Vsaka 
identiteta ima svojo zgodbo. In ker ima zgodbo, ji tudi pripada. Moja 
identiteta prihaja iz družine, iz države, iz skupnosti. Ne morete govoriti o 
identiteti, ne da bi govorili o pripadnosti. Identiteta pomeni pripadati. 
Pripadati nečemu, kar me presega, kar je večje od mene. 

Papež spregovori tudi o nevarnosti, ki je zelo navzoča v današn-
jem času: »Ko identiteta pozabi svoje korenine, ko pozabi, od kod 
prihaja, se ne odpre za različnost dejanskega sobivanja. Drugega gleda 
s strahom, vidi ga kot sovražnika in mu sporoča vojno. In zato, da identi-
teta ne bi postala nasilna, da ne bi postala avtoritarna, da ne bi postala 
zanikanje različnosti, stalno potrebuje srečanje z drugim, potrebuje dia-
log, potrebuje rast v vsakem srečanju in potrebuje spomin na lastno pri-
padnost. Kaj so moje korenine? Od kod prihajam? Kaj je kultura mojega 
naroda? Ne obstajajo abstraktne identitete. Ne obstajajo laboratorijske 
identitete in ne nepremične identitete. Kdo sem? Vsak naj se vpraša. 
Poustvarimo se na poti, rastimo na poti, s spominom, dialogom, pri-
padnostjo in upanjem. Na ta način vsak dan bolj bogatimo sami sebe.« 

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

