
 

 

 

1. Včeraj smo ob 18.00 uri zvonili z vsemi zvonovi, kar 15' in s tem obeležili 

mednarodni dan miru. Ker smo dobili sporočilo iz Ministrstva za kulturo 

Republike Slovenije šele v ponedeljek, nisem mogel vstaviti sporočila v 
prejšnji župnijski list. Zato pa lahko v ta namen zmolite tudi danes. Na 
spletni strani Ministrstva za kulturo so še zapisali: 

Predlagatelji so v lanskoletni pobudi za skupno zvonjenje na mednarodni dan miru 
ugotovili, da je mnogim Evropejcem vsakodnevni zven milijonov zvonov – glasbe brez 
besed, izhajajoče iz stoletja starih obrti in običajev - zelo ljub. Zvonjenje na slišen način 
predstavlja medkulturnost, saj doni iz katedral in podružnic, budis-
tičnih templjev ter šintoističnih svetišč. Posreduje občutek sveča-
nosti, oznanja minevanje časa ter presega meje in jezike. Združu-
je vsakodnevno življenje (naznanjanje časa), poziva k miru (zvo-
nova miru v Hirošimi in Berlinu) ter spremlja politične dogodke 
(državniški zvon v pariški katedrali Notre Dame). Je del običajev 
(svečano zvonjenje na dan spomina na mrtve),  je glasbena ume-
tnost (karilonska glasba), soustvarja kolektivni kulturni spomin 
(zvonjenje ob 50. obletnici postavitve berlinskega zidu). Zvok zvonov naj bi v celoti 
izražal to, na kar so želeli pobudniki vseevropskega zvonjenja spomniti in tisto, kar 
želijo posredovati mlajšim generacijam: vrednote složnosti in miru ter zavedanja o 
pomembnosti kulturne dediščine v Evropi in po vsem svetu. 

2.  V preteklem tednu smo sanirali brežino vinograda, ki jo je dež odnesel na 
cesto in zazidali 12 m dolgi oporni zid, obenem pa tudi podaljšali nadstre-
šek in s tem pridobili lep prostor za oratorij, skavte ali druge potrebe. 
Iskrena hvala družini Hojnik za beton, pesek in cement, družini Metoda 

Pučnika za škarpnike; hvala za delo: Davorju Mlakarju, Slavku Figeku, 
Slavku Juhartu, Ivanu Starcu, Petru Tonkoviču, Andiju iz Makol in dobri 
kuharici Marti Mlakar za kosila; hvala pa tudi podjetju Ajd za podaljšan 
nadstrešek. Ker vedno nekaj delamo in popravljamo se vam priporočam 
za finančno pomoč. 

3. V preteklem tednu smo začeli z veroukom. Katehistu in katehistinjam 
želimo obilo Božjega blagoslova, potrpljenja in dobre volje. Z novim šol-
skim in akademskim letom pa bomo začeli tudi z mladinskimi srečanji in 
sicer 5. oktobra. K srečanjem vabimo tudi devetošolce in seveda vse 
starejše mladince in animatorje oratorija in sicer ob 19. uri v mladinski 
sobi. Kjer je mladina, dam je prihodnost fare. Starši, navdušite mlade za 
dejavno sodelovanje v župniji. Mladi so sonce za »Sončno Prihovo!« 

4. Prihodnjo nedeljo bo kvatrna nabirka za bogoslovje. 
5. Jutri grem za tri dni na romanje v Neapelj, na grob misijonar-

ja Abuna Solimana oz. Ignacija Knobleharja, o katerem smo 
razmišljali v letošnjih šmarnicah. Namreč letos obhajamo 
200-letnico njegovega rojstva (1819-2019). Sveta maša bo 
prve tri dni  le v torek na praznik bl. A.M. Slomška in jo bo 
imel nadškof msgr. Marjan Turnšek. Vabljeni! 

6. Vsako leto ob godu blaženega Antona Martina Slomška obhajamo 
Slomškovo nedeljo, ki jo v okviru svoje metropolije 
pripravimo v različnih župnijah. Letos mineva 20 let 
od beatifikacije Slomška in 100 let od priključitve 
Prekmurja k matični domovini, zato bo danes slove-
sno obhajanje Slomškove nedelje v murskosoboški 

škofiji, v Gornji Bistrici v Župniji Črenšovci, kjer je prva 
cerkev posvečena bl. Antonu Martinu Slomšku. Ob 15.00 
uri bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje škofov in 
duhovnikov, ki ga bo vodil nadškof msgr. Alojzij 
Cvikl, pridigal bo škof dr. Peter Štumpf. Ob tej slovesnos-
ti bodo pred cerkvijo blagoslovili bronasti kip bl. Slomška, 

ki ga je izdelal akademski kipar Marjan Drev. Vabljeni!   
7. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakrš-

no vašo pomoč in dobroto. 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:  
Prihova:                     petek 06. 09. 2019 Sp. Grušovje:         petek 25. 10. 2019 

Raskovec:              petek, 13. 09. 2019 Preloge:                četrtek 31. 10. 2019 

Dobrova :                petek 20. 09. 2019 Vrhole:                   petek, 08. 11. 2019 

Dobriška vas:         petek 27. 09. 2019 Sevec:                    petek, 15. 11. 2019 

Pobrež:                      petek 04. 10. 2019 Prepuž:                   petek, 22. 11. 2019 

Novo Tepanje:        petek 11. 10. 2019 Vinarje:                   petek, 29. 11. 2019 

Zg. Grušovje:         petek, 18. 10. 2019 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

25. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

22. 09. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Terezijo (obl.), Franca in Frido Vivod  

Ponedeljek 23. 09. 2019 

Pij iz Pietrelcine, redovnik 
 

Torek 24. 09. 2019 

Anton Martin Slomšek 

Ob 19.00 za +Jožeta Kuka, obl., starše in pokojnega 

duhovnika Jožeta Pušnika 
Sreda 25. 09. 2019 

Firmin, škof 
 

Četrtek 26. 09. 2019 

Kozma in Damijan, mučenca 

Ob 19.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek (Žužman, 

1844) 

Petek 27. 09. 2019 

Vincencij Pavelski, duhovnik 
Ob 19.00 za vse + Hribernikove 

Sobota 28. 09. 2019  

Venčeslav (Vaclav), mučenec 

Ob 7.00 za + Franca Flisa (1999) 

Ob 11.00: krst Lili Koprivnik 

26. nedelja med letom 

Mihael, Gabrijel, Rafael, 

nadangeli 29. 09. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Ludvika Polegeka (obl.) in vse + Grič-

nikove 

https://katoliska-cerkev.si/img/news/2019/08-aug/9659956937ba29dd9a43982576c23558b93c4e62.jpeg


 

 

25. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

22.09.2019 

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

10.00 
1. berilo: Pavlica Pučnik 
2. berilo: Tina Sojar Voglar 

26. nedelja med letom 
29.09.2019 

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

10.00 
1. berilo: Urška Flis 
2. berilo: Polona Mlakar 

27. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

06.10.2019 

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

10.00 
1. berilo: Tina Pučnik 
2. berilo: Pija Pučnik 

 

TRGATEV: Prihodnji petek 
bomo imeli farovško trgatev. 
Lepo prosim, da se v čim 
večjem številu zberemo do-
poldan ob 9.00 uri v našem 
vinogradu. Lansko leto vas je 
bilo le 14 in smo zato dolgo 
pobirali. Župnijska trgatev je 
praznik župnije, praznik, ko se 
čim več župljanov zbere ob 
prijetnem delu in druženju. Va-
bljeni in ne pozabite! 

 
SVETNIK TEDNA – sv. Venčeslav (Vaclav), mučenec 
 

Rodil se je okrog leta 907 in se kot vladar za vselej zapisal v češko zgo-
dovino, čeprav je vladal samo štiri leta. Bil je pravičen in dobrotljiv. Pri-

povedujejo, da je sam nosil drva revežem iz svojih gozdov 
in da ga je celo njegov gozdar pretepel kot tatu, ko ga ni 
spoznal. Bil je ponižen in pobožen. Sam si je sestavil molit-
venik iz odlomkov Svetega pisma in obrednika in je v svoji 
neveseli mladosti veliko premolil iz njega. Še kot knez je 
sam šel in mlel pšenico ter obdeloval vinograd, da bi iz pri-
delkov pripravil kruh in vino za mašno daritev. Njegova smrt 

je bila pretresljiva. V cerkvi so ga umorili. Kot dvaindvajsetletni je umrl z 
besedami: »V tvoje roke, Gospod, izročam svojo dušo.« Ko je mati 
Drahomira zvedela, kaj se je zgodilo, se je zgrudila se je ob mrtvem 
prvorojencu in ga objokovala. Tudi nesrečni bratomorilec je pozneje 
spoznal svoje gnusno dejanje in dal slovesno prepeljati bratovo truplo v 
cerkev sv. Vida v Pragi. Venčeslav goduje 28. septembra.  
Ime: Venčeslav ali Vaclav je ime slovanskega izvora, zloženo iz besed 
»več, bolj, zelo« in »slaven« 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

25. NEDELJA MED LETOM 

SLOMŠKOVA NEDELJA 

22. 09. 2019 – 29. 09. 2019  

 

 

Kako sva si različna! 
V najin zakon sva pripotovala vsak s svojim »nahrbtnikom«. Po vseh teh 
letih skupne hoje, nahrbtnika še zdaleč nista prazna … včasih iz 
kakšnega še prav pošteno zasmrdi. Iz mojega na primer, še pogosto 
zaudarja po jezi, trdosrčnosti, egu … Kljub omenjenim letom skupnega 
življenja, sva si v marsikateri stvari (še) tako različna, kar prej nisem niti 
opazil. Na marsikatero stvar imava različna pogleda, in posledično se 
včasih težko uskladiva. Naj konkretiziram s primeroma: 

1) Gremo na kopanje k reki, kjer so, med drugimi, tudi mladi fantje. 
Slednji pečejo hrenovke, kakšnega spijejo in tudi pokadijo. Ženi se vse 
skupaj zameri, in sicer zaradi strahu, da se bodo česa podobnega »nalez-
li« tudi naši fantje. Težje pa opazi, kako najini otroci uživajo ob skakanju v 
vodo, metanju žabic … in da so lahko prav tisti fantje dobro izhodišče za 
naš pogovor (o vzgoji). Ženo težko »prepričam«, da gremo tudi naslednjič 
na isto lokacijo. Težko mi je razumeti, da ni pripravljena narediti koraka 
naprej, stopiti izven njene »zaparkiranosti« v strahovih in vzorcih njenega 
otroštva, gledati skozi prizmo otroškega veselja. 

2) Najmlajšega pripravim za večerno spanje. Zgodi se, da se tistik-
rat pogosto zbuja in joka. Večkrat ga obiščem, tolažim in uspavam. Po 
nekaj ponovitvah se mi pridruži še žena in poprosi, če ga lahko uspava še 
ona. Meni zavre (misleč, da ga nisem sposoben pomiriti in uspavati)! 
Namenim ji grd pogled, jo mogoče celo odslovim ali pa izrečem nekaj 
neprimernih besed. 

Vem, od kje izvira ta moja trma, jeza, ego (»saj lahko sam« oz. 
»moram sam«) … toliko sem že prekopal moj »nahrbtnik«. A narediti 
naslednji korak in prestopiti te okove, te vzorce … to je zame zid, ki ga le 
redko uspem preplezati in videti svet preko njega. 

Tisti stavek »… nista več dva, ampak eno telo …« (Mr 10,8) se v 
takšnih situacijah zdi skoraj nemogoč. Kako naj imam ženo rad, kako naj 
jo ljubim, če pa dregne ravno tam, kjer ve, da sem šibek, da me spravi na 
obrate. Zgolj s svojimi močmi in znanjem tega zidu prav gotovo ne bom 
zmogel vsakič (znova) preplezati. Kar pa je v moji moči je to, da mojo (in 
najino) šibkost vsakič znova izročam Gospodu (Jn 15,5).          Anže Čelik 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
http://www.diz.si/kako-sva-si-razlicna/
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Marko+10%2C8&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Janez+15%2C5&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
http://www.diz.si/author/anze-celik/

