
 

 

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 katehi-
stinjam s. Hermini, Tini in Urški ter katehetu Samu, liturgičnim sodelavcem: 
mežnarju (Simonu), izrednim delivcem obhajila (Alojzu, Tini in Samu), bral-
cem in bralkam Božje besede, ministrantom in ministrantkam, organistu 
Petru in organistki Klavdiji ter pevcem otroškega, mladinskega (Jubilus), 
moškega in mešanega pevskega zbora Marije Zavetnice, voditeljici mladin-
ske skupine Daši Pučnik, mladincem in mladinkam, molivkam pred mašo, 
krasilkama Poloni in Marjani, vsem, ki prihajate z veliko ljubeznijo in požr-
tvovalnostjo čistit cerkev in okolico cerkve ter župnišča, članom ŽPS in klju-
čarjem, gospodinji Mirjani, vinogradniku Alojzu in vsem, ki mu pomagate, 
Martinu za pomoč pri pripravi župnijskega lista, mnogim, ki nam veliko po-
magate pri obnovah stavb in raznovrstnih delih, vsem za darove za kuhinjo 
in vsakršno vašo skrb za župnišče, predvsem pa 
za župnijsko ter podružnično cerkev sv. Jošta 
(Slavku Ugeršku in pomočnikom). Iskren boglonaj! 

2. Danes, popoldan ob 15.00 uri bo sveta maša na 
Brinjevi gori in obenem blagoslov obnovitvenih del 
ter praznovanje 250-letnice cerkve. Slovesno so-
maševanje bo vodil mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl. Kdor more je 
lepo vabljen, da se nam pridruži k skupni hvali in zahvali Bogu za čudovit 

kraj Božje navzočnosti in Marijine priprošnje. Tudi g. 
dekan Peter Leskovar nas z veseljem pričakuje. 

3. KUD Zbor Marije Zavetnice vabi na koncert Joštova 
kultura, ki bo prihodnjo soboto, 9. 11. ob 16. uri v cer-
kvi sv. Jošta v Vinarju. Nastopili bodo zbori Marije Za-
vetnice na Prihovi. Lepo vabljeni! Ob tej priložnosti 
bomo blagoslovili mošt in nazdravili z novim vinom. 
Pridite, da se skupaj poveselimo. 

4. Iskrena hvala Andreji Podrgajs za rože; Petru in Si-
monu Korošcu za  polaganje tlakovcev in robnikov; 
hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove 
za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

 
1.- Rodila mati zemlja je sadove, 
kot si v ljubezni, Bog, narekoval, 
obilno žetev našim poljem dal, 
da hranil bi izvoljene sinove. 

2.- Razsipal v milosti si blagoslove, 
da človek razumèl bi, kaj je – prav, 
zvestó in vdano držal se postav 
in dane uresničil s tem darove. 
 

3.- O Bog, ki večji si od vseh željá, 
ostani nam resnica in življenje, 
največji dar za našo si zemljó. 
 

4.- Ti že na svetu – naše si nebo, 
ti – živi Kruh si v naše posvečenje: 
vsa srca pojejo ti – hvalo, čast! – 

Zdenka Serajnik 
 

Kdor pozabi ali uniči svoje korenine, ne bo mogel več rasti.
                 keltski pregovor 

 

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. 

Obstaja samo eno zdravilo zoper velike skrbi - drobne radosti. 

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 

Ponedeljek 04. 11. 2019 

Karel (Drago) Boromejski 
Ob 7.00 za + Heleno Brumec (obl.) in rodbino 

Torek 05. 11. 2019 

Zaharija in Elizabeta 
 

Sreda 06. 11. 2019 

Lenart, opat 

Dopoldan duhovniško srečanje na Pohorju (Bellevue) 

Ob 18.00 za + Janeza (obl.) in Julijano Pučnik 

Četrtek 07. 11. 2019 

Engelbert, škof 
Ob 18.00 za + Ano Vagner (1819) 

Petek 08. 11. 2019 

Gotfrid (Bogomir), škof 

Ob 16.30 v zahvalo za dar življenja (60) in v pri-

prošnjo Prihovški Božji Materi za zdravje 

Ob 18.00 za + Marijo in Jožeta Kotnika ter soro-

dnike Kotnik-Klančnik 

Sobota 09. 11. 2019  

Posvetitev lateranske bazilike 

Ob 7.00 za + Leopolda Juga in starše 

Ob 16.00 koncert pri Sv. Joštu in blagoslov vina 

32. nedelja med letom 

Martinova - dekliška nedelja 

10. 11. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 pri sv. Joštu  

                za + Ano Pliberšek (obl.) iz Prepuža 

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 

33. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

17.11.2019 

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

10.00 
1. berilo: Pija Pučnik 
2. berilo: Daša Pučnik 
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PRAZNIK TEDNA – Posvetitev lateranske bazilike 
 

Papeška bazilika sv. Janeza v Lateranu je sedež rimskega škofa, papeža. 
Njeno visoko pročelje iz 18. stoletja zazna-
muje kip Kristusa Zveličarja, obdanega s svet-
nik in cerkvenimi učitelji. Ko je cesar Konstan-
tin osvojil Rim, je podaril Melkijadu Lateran-
sko palačo – cesarsko rezidenco -, kjer je Sil-
vester gradil cerkev, baziliko svetega Janeza 
v Lateranu; poleg pa urejal še papeško rezi-
denco in krstilnico. Na njegovo pobudo je 
začel cesar Konstantin graditi na Vati-

kanskem griču nad grobom apostola Petra baziliko svetega Petra na mestu 
nekdanjega poganskega Apolonovega svetišča, kakor tudi baziliko apostola 
Pavla. Sveti Janez Pavel II. je o lateranski baziliki zapisal: “Vsak kraj namenjen 
češčenju Boga je zna-
menje tistega duhovnega 
templja, ki je Cerkev, 
zgrajena iz živih kamnov: 
občestva vernih, 
združenih v eni veri, 
obhajanju zakramentov in 
povezanih z vezjo ljube-
zni. Svetniki pa so pri tem 
duhovnem templju dra-
goceni kamni.” Lateran je 
ena od štirih papeških 
rimskih bazilik: sveti Pe-
ter, sveti Pavel izven ob-
zidja, Marija Snežna ter 
sveti Peter v Lateranu. 
Vse štiri bazilike imajo 
sveta vrata, ki jih odprejo 
ob svetih letih. Tako bo 
tudi v svetem letu us-
miljenja, ki se bo začelo 
na praznik Brez-
madežnega spočetja, 8. 
decembra 2015. V La-
teranski baziliki se nahaja 
Giottova freska, ki prika-
zuje, kako Papež Bonifa-
cij VIII. razglaša prvo 
sveto leto sprave in odpustkov v zgodovini leta 1300.  

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

31. NEDELJA MED LETOM 

Nedelja mož in fantov 

Zahvalna nedelja 

03. 11. 2019 – 10. 11. 2019  

 

 

Papež Frančišek: Kristusova ljubezen je ljubezen jaz-ti 
Apostol Pavel (Rim 8,31-39) bi se nam lahko zdel nekoliko nadut in zavero-
van vase, ko pravi, da nas »niti nadloga, stiska, preganjanje, lakota, 
nagota, nevarnost, meč ne bodo mogli ločiti od Kristusove ljubezni«. 
In vendar smo z Gospodovo ljubeznijo »več kot zmagovalci«. Sv. Pavel je 
to bil, ker je od trenutka, ko ga je Gospod poklical na poti v Damask, začel 
razumeti Kristusovo skrivnost. Zaljubil se je v Kristusa, »zajela ga je 
močna, velika ljubezen, ne neka vsebina iz telenovele«. Bila je to »resna 
ljubezen«, vse do točke, da je čutil, kako ga Gospod vedno spremlja tako v 
lepih kot slabih stvareh. »To je čutil z ljubeznijo. In jaz se sprašujem: ali jaz 
ljubim tako Gospoda? Ko pridejo težki trenutki, koliko krat bi najraje rekel: 
'Gospod me je zapustil, ne ljubi me več.' In bi najraje zapustil Gospoda. A 
Pavel je bil prepričan, da ga Gospod nikoli na zapusti. V svojem življenju je 
razumel Kristusovo ljubezen. To je pot, ki nam 
jo kaže Pavel: pot ljubezni, vedno v dobrem in 
slabem, vedno. To je Pavlova veličina.« 

Papež Frančišek je nadaljeval, da se 
Kristusove ljubezni ne more opisati. Je nekaj 
velikega. »Ravno On je ta, ki ga je Oče poslal, 
da bi nas rešil, in to je storil z ljubeznijo, zame je dal življenje. Ni večje 
ljubezni kot je dati življenje za drugega. Pomislimo na ljubezen mame, na 
primer, ki da življenje za otroka, v življenju ga vedno spremlja, v težki tre-
nutkih … Tudi Jezusova ljubezen ni abstraktna; je ljubezen jaz-ti, z vsa-
kim med nami, z imenom in priimkom.« Jezus govori o Jeruzalemu in 
spomni, da je velikokrat »hotel zbrati otroke kakor koklja svoja piščeta pod 
peruti«, a tega niso hoteli. In joče. (Lk 13,31-35) »Ljubezen Kristusa pripelje 
do joka, joka zaradi vsakega izmed nas. Jezus bi lahko obsodil Jeruzalem, 
povedal kaj slabega. Pa se raje pritožuje, ker se ne pusti ljubiti. In to je 
nežnost Božje ljubezni v Jezusu. Če mi ne bomo nikoli čutili nežnosti Božje 
ljubezni v Jezusu do vsakega med nami, nikoli ne bomo mogli razumeti, kaj 
je Kristusova ljubezen. Vprašajmo se ali Jezus joče zaradi nas? Božja 
ljubezen postane solza, postane jok, nežen Jezusov jok.  
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