
 

 

1. V sredo bodo z nami vaš nekdanji župnik in dekan g. Franc Brglez, rektor 
ljubljanskega bogoslovnega semenišča g. Peter Kokotec, celjski opat Mar-
jan Jezernik in žpk. iz Kranja – Primskovo, g. Franc Godec. Veselimo se 
obiska in slovesne svete maše, pri kateri se bomo še posebej zahvalili Bogu 
za nekdanjo farovško gospodinjo gospo Terezijo Zorko. Vabljeni k bogo-
služju, še posebej ministranti! 

2. Prihodnja nedelja bo misijonska nedelja in s tem nabirka za misijone. Prav 
je, da jim po svoji moči pomagamo. P. Saksida je zapisal: 

»Reveža ni mogoče prevarati tako, da mu vržeš paket 
hrane ali obleke, potem pa se spet zapreš v svojo 
udobno hišo. Na lastni koži moraš občutiti njegovo rev-
ščino in jo z njim deliti noč in dan, poleti in pozimi. Samo 
takrat te bo sprejel za svojega, imel bo zaupanje vate.« 

In ker ne moremo iti vsi v misijone je toliko bolj pomembno, 
da za tiste, ki so v misijonih molimo in jih tudi materialno podpiramo. 

3. Učenci in učiteljice OŠ Prihova sporočajo, da bo na šoli Prihova potekala 
zbiralna akcija odpadnega papirja. V ta namen vas naprošamo, da nam 
pomagate napolniti zabojnik. Zbrana sredstva bomo namenili različnim de-
javnostim, ki potekajo na šoli. Zbiralna akcija bo potekala od  15. 10. do 21. 
10. 2019. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje! 

4. P. Vili Lovše D.J. sporoča, da bo imel različne duhovne vaje: s postenjem, 
odmike za moške, duhovne vaje za zakonce, duhovne vaje v tišini in enkrat 

na leto romanje po stopinjah sv. Ignacija Lojolskega v Španijo itd. V zvonici 
lahko najdete zgibanko z vsemi podrobnimi obvestili. 

5. Iskrena hvala Branki in Janezu Pučniku za ureditev grobov; Petru Tonko-
viču, Dušanu Podergajsu in Marčiju Mlakarju za pomoč pri zidarskih delih; 
Simonu Korošcu in Martinu Juhartu za košnjo trave in pri drugih raznovrst-
nih delih; Damijanu Tomažiču za obrezovanje zelenja; Alojzu Lubeju in 
Stanku Mlakarju za pospravljanje klopotca. Hvala za čiščenje in krašenje 
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

ROMANJE v Črnomelj, Krašić in Škocjan na Dolenjskem – 19.10.2019 

Cena 25,- € (prevoz, zajtrk in kosilo). Romanje vodi dekan Peter Lesko-

var. Prijave sprejema Marija Kovačič na tel. št. 041/967-440. Kdor želi, 

naj se še danes ali v prvih dneh tedna prijavi, da bo tako vsaj kakšen 

predstavnik naše župnije. 
 

Papež Frančišek: »Revna Cerkev za revne!« 
Trditev je arbitrarna; ljudje jo razlagajo raz-
lično. Nekateri menijo: Cerkev naj se odpove i-
metju, ki ga ima, dediščini kulturne preteklosti; 
naj opusti prijateljevanje z bogatimi in ugled-
nimi in naj živi revna med revnimi; naj se ne 
ukvarja z nobeno pridobitniško dejavnostjo. 
 

Vera je vrednota, ki nam zagotavlja »gotovost v negotovosti!« 
Nevernik ni tisti, ki ne veruje, ampak tisti, ki Boga ne išče! 
Jezus pravi: »Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravič-
nost in vse vam bo navrženo.« (Mt 6,33) 

 

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. 
 

28. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

13. 10. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za vse + iz družine Melavc, Juršič in Ober-

ski 

Ponedeljek 14. 10. 2019 

Kalist I., papež 
Ob 18.00 za + Jožico Štribl (2014) 

Torek 15. 10. 2019 

Terezija Velika (Avilska), dev 
 

Sreda 16. 10. 2019 

Marjeta Marija Alakok, devica 

Ob 18.00 za + Terezijo Zorko                  ˃ 

Ob 18.00 za + Ivano Majšler (1908) 

Ob 18.00 za + Marijo Pučnik (Doberšek) 
Četrtek 17. 10. 2019 

Ignacij Antiohijski, škof 
Ob 18.00 za + Pavlino Vrbek (8. dan) 

Petek 18. 10. 2019 

Luka, evangelist 
Ob 18.00 za + Jožefa Skrbinška in sorodnike 

Sobota 19. 10. 2019  

Pavel od Križa, duhovnik 

Ob 7.00 za + Slavka in Frideriko Brumec (obl.) 

Krst: Nik Kočnik Fister 
29. nedelja med letom 

Misijonska nedelja 

Družinska nedelja 

20. 10. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Franca Brumeca 

Krst: Ariana Hasl  

28. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

13.10.2019 

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

10.00 
1. berilo: Daša Pučnik 
2. berilo: Simona Borovnik 

29. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

20.10.2019 

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

10.00 
1. berilo: Lucija  Pučnik 
2. berilo: Petra Jug 

30. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

27.10.2019 

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

10.00 
1. berilo: Žan Pem 
2. berilo: Pavlica Pučnik 



SVETNIK TEDNA – sv. Terezija Velika (Avilska), devica  
Ta izredna žena, ki se je vsa posvetila božjemu ženinu, je velika učiteljica 

globokega in nenehnega molitvenega življenja. Rodila se je 28. marca 1515 v staroda-
vnem španskem mestu Ávila kot tretji otrok v drugem zakonu Alfonza Sáncheza de 
Cepeda z Beatriko de Ahumada. Od očeta je prejela resno pojmovanje življenja, od-
ločnost, čut za čast in poštenost, od matere pa globoko vernost in tenkočutnost. Oba 
starša sta veliko molila in tudi otroke navajala k molitvi. Terezija je bila očetova ljub-
ljenka. Ko ji je bilo nekaj več kot trinajst let, je umrla mama. Oče jo je poslal v samostan, 
kjer so se vzgajala dekleta iz premožnejših družin. Sprva se je tam počutila nekam 
utesnjeno, kmalu pa se je v novo okolje vživela. Bila je zelo družabna in vsi so jo imeli 
radi. Očeta je prosila, da bi smela vstopiti v karmeličanski samostan Učlovečenja v 
Ávili, toda ni ji dovolil. Zato je 2. novembra 1536 – bilo ji je enaindvajset let – naskrivaj 
pobegnila od doma ter bila sprejeta v karmeličanski samos-
tan. Njena duša se je kmalu vživela v redovno življenje, njeno 
telo pa so začele mučiti razne bolezni. Ko je prenehalo 
trpljenje, so se povečali notranji boji. S svojim redovniškim 
življenjem ni bila zadovoljna. Tja do štiridesetega leta je tako 
omahovala med Bogom in svetom. V njej je nastopil popoln 
preobrat, ko je obstala pred podobo Kristusa ob stebru 
bičanja, pokritega z ranami. Odtlej je še šestindvajset let do 
svoje smrti živela v svetniški zvestobi Gospodu. Najprej je 
Terezija prenovila sama sebe, potem pa se je po božjem na-
vdihu lotila prenove karmeličanskega reda. Samostan Učlovečenja v Ávili, kjer je živela 
od leta 1536, ni bil ustanovljen po prvotnem strogem pravilu, temveč po pravilu, ki ga 
je bil papež Evgen IV. močno omilil in ki ga je potem sprejel ves red. Nov karmeličanski 
samostan sv. Jožefa v Ávili je zaživel 24. avgusta 1562, ko se je vanj naselila Terezija 
s štirimi redovnimi sestrami, ki so se odločile za kontemplativno življenje v duhu prvotne 
strogosti svojega reda. V tem samostanu je Terezija preživela pet let, o katerih je 
zapisala, da so bila najbolj mirna v njenem življenju. V samostan je vstopilo še nekaj 
zelo mladih deklet, ki jih je pritegnil način redovniškega življenja v njem. Leta 1567 je 
prvič prišel iz Rima v Španijo general njihovega reda Giovanni Battista Rossi (špansko 
Juan Bautista Rubeo). Terezija je pričakovala očitke, on pa je bil navdušen nad njeno 
ustanovo in ji naročil ustanovitev še drugih samostanov. Za to ji je dal vsa potrebna 
pooblastila. Terezija se je nemudoma odpravila na pot – na dolgo pot osem tisočih 
kilometrov po vsej Španiji. Ko so prišli na cilj, so našle revno stavbo, ki so jo uredile za 
samostan, potem pa je bilo treba iti dalje. V štirih letih (1567-1571) je Terezija ustano-
vila devet samostanov, od tega sedem ženskih. Do njene smrti je bilo ustanovljenih 32 
reformiranih samostanov, 13 moških in 17 ženskih. Na sveti večer 1579 je Terezija na 
samostanskih stopnicah nesrečno padla in si zlomila roko. Po nerodnosti zdravnikov je 
pri zdravljenju zelo trpela, a je vse potrpežljivo prenašala. Čeprav so ji moči pojemale, 
se je odpravila v Burgos k prenovi tamkajšnjega samostana. Tja je prišla vsa izčrpana 
in zaradi močne krvavitve je morala leči. Bližal se je konec njenega napornega in nad-
vse rodovitnega zemeljskega potovanja. Ko ji je duhovnik 3. oktobra zvečer prinesel 
sveto obhajilo, je mirno rekla: »Prišla je ura, ki sem jo tolikokrat in tako vroče želela, o 
moj Gospod, moj Ženin. Prišel je čas, da se vidiva. Da, čas je, da grem od tod. Gospod, 
blagoslovi moj odhod!« Ko je prejela zakramente za umirajoče, je še vse sama 
odgovarjala. 4. oktobra 1582 je še objela križ, se zamaknila in izdihnila, stara 67 let. 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 
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MARIJE VNEBOVZETE. 

28. NEDELJA MED LETOM 

Dekliška nedelja 

13. 10. 2019 – 20. 10. 2019  

 

 

Papež Frančišek: Savel, od preganjalca do evangelizatorja 
»S pooblastilom velikega duhovnika, Savel začne preganjanje in zapiranje 
kristjanov. Vi, ki prihajate iz nekaterih narodov, ki so bili preganjanji pod 
diktaturami, dobro razumete, kaj pomeni preganjati in zapirati ljudi,« je dejal 
papež Frančišek. »Tako je delal Savel. In pri tem je mislil, da služi Gospo-
dovi Postavi. Luka pravi, da je Savel 'besnel in grozil s smrtjo Gospodovim 
učencem' (Apd 9,1): v njem je nek dih smrti in ne življenja.« 

Mladi Savel je prikazan kot nepopustljiv, kot nekdo, ki kaže »nestrp-
nost do vsakega, ki misli drugače od njega, absolutizira svojo politično in 
versko identiteto, drugega pa obravnava kot »potencialnega sovražnika«, 
s katerim se je treba boriti. »V Savlu se je vera spremenila v ideologijo: 
versko, družbeno in politično ideologijo. Samo potem, ko ga Kristus spre-
meni, bo učil, da se resničen boj 'ne bije proti krvi in mesu, ampak proti […] 
svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v 
nebeških področjih' (Ef 6,12).« 
      Grem 'naproti' ali pa sem 'proti'? 

Besno in konfliktno Savlovo 
stanje vabi vsakega med nami, da se 
vpraša: »Kako živim svoje življenje 
vere? Grem naproti drugim ali pa sem 
proti drugim? Pripadam vesoljni Cerkvi 
(dobrim, slabim, vsem) ali pa imam se-
lektivno ideologijo? Častim Boga ali častim dogmatične formulacije? Kak-
šno je moje versko življenje? Vera v Boga, ki jo izpovedujem, me dela pri-
jaznega ali pa sovražnega do tistega, ki je drugačen od mene?« 

Gospod se dotakne Savlovega srca. Luka pripoveduje, da, medtem 
ko je Savel ves zavzet z iztrebljanjem krščanske skupnosti, mu Gospod 
sledi in se dotakne njegovega srca. Vstali dá pobudo in se Savlu prikaže 
na poti v Damask in ga vpraša za razlog njegovega bratomornega besa: 
»Savel, Savel! Zakaj me preganjaš?« (Apd 9,4). »Vstali tukaj pokaže, da je 
eno z vsemi, ki verujejo vanj: udariti enega člana Cerkve pomeni udariti 
samega Kristusa!« je izpostavil Frančišek. »Tudi tisti, ki so ideologi, ker 
hočejo 'čistost' Cerkve, udarjajo Kristusa.« 
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