
 

 

1. Danes obhajamo žegnanjsko nedeljo v spomin in v hvaležnost Bogu za ta 
čudovit liturgični prostor, kjer se zbiramo kot občestvo k skupnemu bogo-
služju. V prvih stoletjih kristjani niso imeli oltarjev in bogoslužnih prostorov, 
ampak so se zbirali po hišah in »bili stanovitni v nauku apostolov in bratski 
skupnosti, v lomljenju kruha in molitvah.« (Apd 2,42) Nam pa je dana milost, 
da imamo bogoslužni prostor, na katerega moramo biti ponosni, podobno 
kot moramo biti ponosni, da smo kristjani, občestvo, povezani med seboj in 
z Bogom. Zato je prav, da z odgovornostjo obnavljamo cerkev kot bogo-
služni prostor, s še večjo odgovornostjo pa Cerkev, to je farno občestvo.  

2. Ker je v petek praznik vseh svetih, bom že v četrtek obiskal bolnike. Pov-
prašajte starejše in bolne, če želijo, da jim prinesem duhovno hrano. 

3. V petek bo praznik vseh svetih in dan, ko obiščemo grobove in molimo za 
rajne. To je dan molitve in tišine. Zato lepo prosim, da gremo do pokopali-
šča v zbranosti in ne da se pogovarjamo o vsem mogočem. Prav tako velja 
za čas, ko smo ob grobu. Na grob gremo zaradi spomina in molitve na rajne 
in ne za pogovor s še živečimi. Z živečimi se pogovarjajmo izven pokopali-
šča. 

4. Iskrena hvala Janku Juhartu za pleskanje vrat, Davorju Mlakarju za zasipa-
vanje brežine, Simonu in Petru Korošcu za odmetavanje sekancev; hvala 
za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo 
pomoč in dobroto.  

 

Papež Frančišek: »Hinavščina je jezik hudiča, je jezik zla, ki vstopi 

v naše srce in ga poseje hudič. Ni mogoče 

živeti s hinavskimi ljudmi, a ti obstajajo. 

Jezusu pa je všeč razkrinkati hinavščino. 

On ve, da ga bo ravno ta hinavska drža 

privedla v smrt, kajti hinavec ne razmišlja, 

ali uporablja upravičena sredstva ali ne, 

gre dalje. Obrekuje. Lažno pričuje. 'Poiščimo lažno pričo.' Hinav-

ski jezik, ne bom rekel, da je nekaj normalnega, a je prepogosto 

običajen, vsakdanji. Kazati se na en način in biti na nek drug. V 

boju za moč, na primer, zaradi zavisti in ljubosumja se kažeš na en 

način, znotraj pa je strup, ki ubija, kajti hinavščina vedno ubija, 

vedno, slej ko prej ubije.« 
 

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. 
 

30. nedelja med letom 

Žegnanjska nedelja 

Nedelja žena in mater 

27. 10. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Jurija, Julijano in Branka Juharta 

Ponedeljek 28. 10. 2019 

Simon in Juda Tadej, apostola 
Ob 18.00 za + Jožefa Skerbiša (obl.)  

Torek 29. 10. 2019 

Mihael Rua, duhovnik 
Ob 18.30 ! za vse + iz družine Trdin (Siglovi) 

Sreda 30. 10. 2019 

Marcel, mučenec 
 

Četrtek 31. 10. 2019 

Bolfenk, škof 

Obisk bolnikov 
Ob 17.00 uri za + Marijo Gosnik (8. dan) 
Ob 18.00 za + Frančiška Skrbinška in sorodnike 

 
Petek 1. 11. 2019 

VSI SVETI 
Popoldan – maša in bo-
goslužje na pokopališču 

ob 17.30 pa rožni venec v 

župnijski cerkvi 

Ob 7.00 za žive in + farane  
10.00 za + Ano in Franca Pliberška (Žužman) 
Ob 14.00 za vse pokojne od praznika Vseh sve-

tih 2018 do danes.  
     Za +Franca Stupana, Jožefa Pliberška;  
     Marijo Zorko; Ivano Majšler; Marijo Puč-

nik; Jožefa Gošnjaka, Emila Škornika; 
Franca Flisa; Jožefo Štribl; Srečka Puč-
nika; Antona Juharta, Pavlino Vrbek in 
Marijo Gosnik. 

Sobota 02. 11. 2019  

Spomin vseh vernih rajnih 

Ob 7.00 za + Franca Stupana (obl.) ter Branka in 

Janeza 

31. nedelja med letom 

Zahvalna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

03. 11. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Katarino Majerič (obl.) in vse + iz 

družine Majerič 

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 

31. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

03.11.2019 

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

10.00 
1. berilo: Tina Sojar Voglar 
2. berilo: Urška Flis 

32. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

10.11.2019 

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

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



SVETNIK TEDNA – sv. Mihael Rua, duhovnik  
 
Komaj desetleten je Mihael vstopil v don Boskov oratorij v turinskem predmestju 
Valdocco, tam obiskoval zavodsko šolo, zato se je zdelo nekako samoumevno, da 

je s petnajstimi leti iz don Boskovih rok prejel talar in bil nato 
čez dobrih sedem let posvečen v duhovnika. Vseskozi, od 
samih začetkov Družbe sv. Frančiška Saleškega, je bil te-
sen don Boskov sodelavec. Noč in dan je bil ob njem in ga 
podpiral pri naporni nalogi zbiranja in poučevanja zanemar-
jenih fantov. Doštudiral je na turinski univerzi in postal gim-
nazijski učitelj. Nekaj časa je bil ravnatelj zavoda Mirabello, 
kasneje pa postal ekonom in s tem prevzel skrb za discipli-
narna in organizacijska vprašanja salezijanskega oratorija. 
Papež Leon XIII. ga je imenoval za don Boskovega namest-
nika, po njegovi smrti pa je postal njegov prvi naslednik. 
Dvaindvajset let je bil na čelu salezijanske družbe, ki se je 
pod njegovim vodstvom silno razširila. Število zavodov je 

povečal na več kot tristo, ti pa so začeli nastajati tudi zunaj Evrope. V misijone je 
namreč poslal kar 30 skupin salezijancev in hčera Marije Pomočnice. Imenovali so 
ga drugi Janez Bosko, saj si je vseskozi prizadeval ohranjati zvestobo ustanovitelju 
skupnosti in vrednotam, ki jih je poudarjal. Z misijoni, novimi zavodi in prazničnimi 
oratoriji je razširjal področje socialnega delovanja družbe in načrtno skrbel za 
poklicne šole, kjer so mlade usposabljali za tehnične in trgovske poklice. Njegova 
velika skrb je bilo tudi delo s salezijanskimi sotrudniki in sotrudnicami, posebno 
skupino »redovnikov« v svetu, ki so prevzemali zlasti naloge, ki jih kleriki niso mogli 
opravljati. Bil je človek reda, »živo pravilo«, saj je vedno in povsod poudarjal pomen 
redovnega pravila. Bil je duhovno izredno bogat človek, napisal je več spisov in 
pisem bratom salezijancem. Njegova velika zasluga je, da je v prelomnem času ob 
smrti ustanovitelja in svojega vzornika zmogel družbo ne samo obdržati pri živ-
ljenju, pač pa ji dati silen zagon, ki ga še danes nič ne zaustavi. To je lepo izrazil 
papež Pavel VI. ob njegovi razglasitvi za blaženega, ko je med drugim poudaril, da 
je iz don Boskovega »zgleda napravil šolo, iz njegovega osebnega dela razširjeno 
ustanovo, iz njegovega življenja zgodovino, iz njegovih pravil duha, iz njegove sve-
tosti zgled. Iz izvira je napravil strugo in veletok.« V času njegovega vodenja 
družbe sta tudi na naših tleh nastala dva zavoda, in sicer na Rakovniku (kjer je 
položil temeljni kamen) ter na Radni pri Sevnici. Ime: Mihael je svetopisemsko ime, 
izhaja iz hebrejšine in pomeni »kdor je kakor Bog«. Mihael je ime nadangela, zma-
govalca nad satanom in spremljevalca duš na oni svet. Rodil se je 9. junija 1837 
v Torinu v Italiji, umrl pa 6. aprila 1910, prav tako v Torinu. Družina: Bil je zadnji 
od devetih otrok družine Janeza Krstnika Rue, nadzornika v tovarni orožja v Torinu. 
Upodobitve: Vse njegove fotografije in upodobitve kažejo starejšega moža, prijet-
nih potez v preprostem črnem talarju, pogostokrat s knjigo v roki. Beatifika-
cija: Papež Pavel VI. ga je za blaženega razglasil 29. oktobra 1972. Goduje: 29. 
oktobra, ponekod 6. aprila. 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

30. NEDELJA MED LETOM 

Nedelja žena in mater 

Žegnanjska nedelja 

27. 10. 2019 – 03. 11. 2019  

 

 

Papež Frančišek: »Pomembno je vedeti, kaj se dogaja v nas. Pomembno 
je živeti nekoliko 'znotraj sebe' in ne dopustiti, da naša duša postane neka 
cesta, kjer vsi hodijo. In kako to storimo? Preden končaš dan, vzemi si dve 
ali tri minute: 'Kaj se je danes pomembnega zgodilo v meni? Ah, ja, tam 
sem malo čutil sovraštvo, tam sem obrekoval, naredil sem dobro delo … 
Kdo ti je pomagal delati te stvari, tako dobre kot slabe?' Zastavimo si ta 
vprašanja, da bomo vedeli, kaj se dogaja v nas. Včasih s to klepetavo dušo, 
ki jo vsi imamo, vemo, kaj se dogaja v vasi, kaj se dogaja 
v sosedovi hiši, a ne vemo, kaj se dogaja znotraj nas.« 
 

Žegnanjska nedelja: 
Gre za neke vrste krstni in rojstni dan cerkve (natalis 
ecclesiae). In ker je cerkev tudi občestvo, to je živa Cer-
kev, je dan posvetitve cerkve na nek način tudi rojstni dan župnijskega 
občestva, ki mu novoposvečeni liturgični prostor (cerkev) postane kraj du-
hovnega prerojenja pri sv. krstu, kraj in vir duhovne moči in zrelosti po 
zakramentu sv. birme; kraj in vir duhovne hrane po zakramentu sv. evha-
ristije itd. V cerkvi se kristjanovo življenje začne (krst), utrjuje in raste 
(birma, spoved, obhajilo itd.), v cerkvi se tudi »konča« (pogrebna maša in 
obred pogreba). Vse to mi govori, da je prav, da se vsako leto spominjamo 
posvetitve cerkve, podobno kot so se nekoč in se še danes Judje spomin-
jajo posvetitve templja (Hanuka ali praznik luči). 
 

Sv. Evzebij poroča, da je bila najprej posvečena cerkev Božjega groba v 
Jeruzalemu (leta 335), nato pa so vsako leto slovesno obhajali obletnico na 
dan, ko je sv. Helena našla sv. križ (14. septembra), ko praznujemo praznik 
Povišanja sv. križa. Nato se je navada posvečevanja liturgičnih prostorov 
razširila tudi drugod. Ker so jih posvečevali na različne dneve v letu, se še 
danes obhajajo obletnice posvetitve na različne dneve v letu, medtem ko je 
za tiste cerkve, za katere se ne ve dan posvetitve, pri nas določena zadnja 
nedelja v oktobru. Tako danes obhajamo tudi na Prihovi praznik posvetitve 
naše cerkve. Hvala Bogu, da so naše cerkve lepo obnovljene, okrašene in 
prijetne, podobno naj bodo tudi svetišča našega srca, naših duš. 

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

