
 

 

1. Obhajamo Martinovo nedeljo, ko nam misli hité k najlepši roži, ki jo 
Slomšek opeva z besedami: 

 »Na svetu lepše rož’ce ni, kot je ta vinska trta. Pozimi spi, pomlad 
cveti, v jesen nam vince daje. Pa tudi: »Nobene svete maše ni, da bi 
ne b’la dar’vana; nobene dobre volje ni, da bi ne b’la spošt’vana.« 

Naj bo spoštovana in po pameti zaužita. Vsem Martinom iskrene čestitke! 
2. Prihodnjo soboto bo pri nas potekala izobraževalna delavnica za 

psalmiste, birmanci pa so povabljeni na srečanje birmancev v Mariboru. 
Srečanje bo trajalo od 9.00 do 15.00 ure. 

3. Kot ste lahko opazili, smo na parkirišču popravili asfalt. Nismo še uspeli 
vsega, bomo pa v prihodnjem tednu. Iskrena hvala Dragu, Marku in 
Simonu Skerbišu, Jožetu Babšku ter cestnemu podjetju DARS-u, za 
opravljeno delo. V prihodnjem tednu moramo še očistiti travo ob robnikih, 
da jih bodo lahko zalili s smolo.  

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

Papež Frančišek: Rivalstvo uničuje skupnost 
Jezusov nauk je jasen: ne delati stvari zaradi interesa, ne izbirati prijatel-
jstev na osnovi koristi. Razmišljati samo na podlagi lastnega dobička je 
oblika egoizma, izločanja in interesa. Medtem ko je Jezusovo sporočilo 
ravno nasprotno: zastonjskost, ki širi življenje, veča obzorje, ker je univer-
zalna. Selektivne osebe so povzročitelji sporov in ne spodbujajo sloge. 

Enosti nasprotujeta rivalstvo in prevzetnost. »Tudi obrekovanje nastane 
zaradi rivalstva, kajti mnogi ljudje čutijo, da ne morejo rasti. In da bi postali 
večji od drugega, ga pomanjšajo z obrekovanjem. To je način, kako uničiti 
osebe. Rivalstvo. Pavel pravi: 'Ne, v skupnosti naj ne bo rivalstva.' Riva-
lstvo je boj, da bi poteptali drugega. Lahko se izvaja na neposreden način 
ali pa v belih rokavicah. A vedno, da bi se uničilo drugega in povzdignilo 
sebe. In ker jaz ne morem biti tako dober, pomanjšam drugega in na ta 
način ostanem vedno visoko. Rivalstvo je pot tega delovanja iz interesa.« 
Papež Frančišek novinarjem v Nemčiji: 
»Nemčija je lahko srečna, saj so številni novinarji diplomanti šole za no-
vinarstvo, tako v sekularnih kot cerkvenih medijih,« je dejal papež. Kot 
krščanski novinarji izstopajo zaradi svoje pozitivne drže do oseb in 
do poklicne etike. »Ne opravljate samo nekega dela, ampak izpolnjujete 
nalogo in obvezo. Kako lahko je pustiti se podleči splošnemu mnenju, 
malodušju in pesimizmu, ki paralizira in slepi,« je poudaril. Iz navade se 
več ne spoprijemamo z zlom in dovoljujemo, da stvari gredo, kot pač 
gredo, ali kakor so nekateri odločili, da morajo iti. »Zahtevajmo odpuščan-
je, zahtevajmo iskrenost, ki prihaja od Svetega Duha in ki nam pomaga 
zaupati v resnico Kristusa, ki osvobaja. Stopimo čez zid žalosti in vda-
nosti. Pomagajmo osebam, da bodo odprle oči in ušesa, predvsem pa 
srce, ter bodo tako postale varuhi drug drugega in bodo spoznale, da so 
sinovi in hčere enega samega Očeta,« je spodbudil. 
»Hvala, da govorite tudi o lepih stvareh, ki morda ne končajo na prvi 
strani, ki pa postavljajo v središče osebe. Hvala, ker s svojim krščanskim 
stilom spremljate delo Cerkve.«  
Razpored bralcev Božje besede 

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 

34. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

25.11.2018 

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

10.00 
1. berilo: Polona Mlakar 
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. 

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 

Ponedeljek 12. 11. 2018 

Emilijan (Milan), duhovnik 
 

Torek 13. 11. 2018 

Stanislav Kostka, redovnik 
 

Sreda 14. 11. 2018 

Nikolaj Tavelić, mučenec 
Ob 17.00 uri za +Stanka Mlakarja  
Srečanje katehetov in katehistinj 

Četrtek 15. 11. 2018 

Albert Veliki, škof 
Ob 17.00 za + Leopolda Juharta in starše 

Petek 16. 11. 2018 

Marjeta Škotska, kraljica 
Ob 7.00 uri za + Faniko Rajterič (obl.) in 

sorodnike 
Sobota 17. 11. 2018 

Elizabeta Ogrska, redovnica 
Ob 7.00 uri za +Marijo Mlakar (obl.) in vse 

+ Zimekove 
33. nedelja med letom 

Svetovni dan ubogih 

Družinska nedelja; 18. 11. 2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 za +Petra Korošca in rodbino 



 

Koledar svetnikov – sveta Marjeta Škotska, kraljica 
 
Ko prebiramo življenjepis svete Marjete Škotske, ki se je Cerkev spominja na 
današnji dan, se spomnimo besed starozaveznega svetopisemskega pisatelja 
Siraha: »Srečen mož vrle žene, število njegovih let se podvoji! Pogumna žena 
razveseljuje svojega moža, on izpolni v miru svoja leta. Vrla žena je dober 
delež, kateri se boje Gospoda, se jim daje v posest.« Njen življenjepis namreč 
pove: »Bila je zgled prave pobožnosti in svetosti, angel svojemu možu, najbolj-
ša vzgojiteljica svojih sinov in hčera, zaščitnica vere in poštenja. Vneta je bila 
za Cerkev, podpirala je umetnost in znanost; deželi je bila mati, ker so bili v 
njeno srce vpisani vsi ubožci, stiskani in trpeči.« Bila je iz angleške kraljevske 
rodovine. Njen ded Edvard II. je bil leta 1017 umorjen, ko so v deželi zavladali 
Danci. Marjetin oče Edvard Eteling se je zatekel na Ogrsko h kralju sv. Štefanu 
in se oženil z njegovo svakinjo Agato. Na Ogrskem se jima je leta 1045 rodila 
Marjeta, ki je rasla na dvoru kralja Štefana in dobila prve vzgojnfe in verske 

vtise ob zgledu pobožnega kralja in njegove žene Gize-
le. Ko se je njen oče lahko vrnil v Anglijo, sta šli z njim 
tudi žena in hči. Po vdoru Normanov so morali spet 
bežati: Marjeta se je z bratom vračala na Ogrsko, toda 
na morju je ladjo zajel vihar in jo zanesel na škotsko 
obalo, kjer ju je gostoljubno sprejel kralj Malkolm. Mar-
jeta je odraščala na škotskem dvoru in se razvila v 
dekle. Bila je lepa ne le po postavi, ampak tudi po zna-
čaju. Kralj jo je vzljubil in zasnubil, ko ji je bilo 24 let. Z 
novo kraljico se je začela doba miru za vso deželo. 
Kralja Malkolma, ki je pred poroko živel večinoma na 
vojskah in na lovu, je znala žena Marjeta z modrostjo in 

dobroto miriti, voditi in žlahtniti, da je pričel opuščati stvari, ki jih je počel prej. 
Blagodejni Marjetin vpliv se je poznal ne le v družinskem, ampak tudi v držav-
nem življenju. Kakor je bila Marjeta skrbna vladarica vse dežele, tako je bila tudi 
vzorna mati in vzgojiteljica svojih otrok, šestih sinov in dveh hčera. Hotela je, da 
bodoči knezi dobijo tako vzgojo, da jih bodo podložniki lahko spoštovali in cenili, 
zato jim je priskrbela najboljše učitelje in vzgojitelje. Velikodušno je skrbela za 
bolnike in reveže. Veliko je potovala po deželi, da se je na lastne oči prepričala, 
če se kje godi krivica, in je delila pomoč, kjer je bila najbolj potrebna. Pri vsem 
tem ni čudno, da jo je ljudstvo vzljubilo in jo oboževalo. V šestintridesetem letu, 
ko so bili mož in sinovi v vojski, je hudo zbolela. Šest mesecev je junaško pre-
našala neznosne bolečine. Na smrtni postelji je zvedela, da sta v boju z Angleži 
padla njen mož in najstarejši sin. Tri dni za njima je umrla tudi sama: to je bilo 
16. novembra 1093 v Edinburgu. Škotski narod jo je takoj po smrti začel častiti 
kot svetnico. Na njenem grobu se je zgodilo mnogo čudežev. Ko je Škotska 
odpadla od katoliške vere, so njene posmrtne ostanke prepeljali v Escorial v 
Španiji. Za svetnico je bila razglašena leta 1250. 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE"                

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL. 

DEVICE MARIJE. 

32. nedelja med letom     

Martinova nedelja 

Dekliška nedelja 

11. 11. 2018 – 18. 11. 2018  

 

Papež Frančišek: Godrnjanje – neizkanje dobrega! 
»Pričevati pomeni razbiti navado, način biti … razbiti na boljše, 

spremeniti. Zato Cerkev gre dalje, da bi pričevala. Kar privlači, je 
pričevanje. Niso besede, ki sicer pomagajo. Pričevanje je tisto, kar priv-
lači in Cerkvi daje rast. In Jezus pričuje. To je nekaj novega. Pa vendar 
ne tako zelo novo, kajti Božje usmiljenje imamo tudi v Stari zavezi. 
Pismouki niso nikoli razumeli, kaj pomeni 'Usmiljenje hočem in ne žrtev'.  
O tem so brali, a niso razumeli, kaj je usmiljenje. In Jezus s svojim nači-
nom delovanja razglaša to usmiljenje s pričevanjem.« Pričevanje vedno 
pomeni zlomiti navado in tvegati. 

Jezusovo pričevanje sproži godrnjanje. Farizeji, pismouki in uči-
telji postave so govorili: »Ta sprejema grešnike in z njimi jé.« Niso rekli: 
»Glej, ta človek se zdi dober, ker si prizadeva spreobrniti grešnike.« To 
je drža, ki hoče vedno »dati negativen komentar«, da bi se uničila 
pričevanje. »Ta greh godrnjanja je vsakdanjost, bodisi v velikem bodisi v 
malem,« je zatrdil papež Frančišek in dodal, da v življenju godrnjamo, 

ker nam nekaj ni všeč. »Namesto da bi se po-
govarjali ali poskušali rešiti konfliktno situacijo, 
raje na skrivaj godrnjamo, vedno po tihem, ker 
nimamo poguma, da bi povedali na glas.« 
Enako se dogaja tudi v malih skupnostih, v 
župniji na primer, kjer se veliko godrnja. Ko je 
neko pričevanje, ki meni ni všeč, ali neka ose-
ba, ki mi ni všeč, takoj začnem z godrnjanjem. 

Papež je nadaljeval, da je enako tudi v škofijah: »Notranji boji med škofi-
jami. Tudi v politiki. To je slabo. Ko neka vlada ni poštena, hoče umazati 
nasprotnike z godrnjanjem. Vedno hoče povzročiti obrekovanja, klevete. 
In vi, ki dobro poznate diktatorske vlade, saj ste jih doživeli, kaj dela dik-
tatorska vlada? Najprej vzame v roke medije z nekim zakonom in tako 
začne godrnjati, da bi zmanjšala vse tiste, ki za vlado predstavljajo ne-
varnost. Godrnjanje je naš vsakdanji kruh, na osebni, družinski, 
župnijski, škofijski, družbeni ravni.« 

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

