
 

1.  Iskrena hvala Alojzu Lubeju za delo v vinogradu; Simonu Korošcu in Petru 
Tonkoviču za pospravljanje zastav, Petru Tonkoviču, Stanku Mlakarju, in 
Alojzu Lubeju za popravilo in postavitev klopotca; Slavku Juhartu in družini 
Skerbiš za pospravljanje šotora. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za 
vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

2. V času koronavirusa in po njem smo veliko stvari uredili okrog cerkve in 
župnišča. Ker prihajajo računi se vam iskreno priporočam. Trenutno smo 
»suhi kot cerkvena miš«. Kdor more naj razume. 

 

»Generalna skupščina Združenih narodov je 28. maja 2019 razglasila     

22. avgust za Mednarodni dan spomina na žrtve nasilja 

 zaradi izpovedovanja vere ali prepričanja. 

18. člen Splošne deklaracije človekovih pravic ZN določa, da ima vsakdo 

pravico do svobode misli, vesti in vere. Papež Frančišek poudarja, da je 

nerazumljivo in zaskrbljujoče, da tudi danes v svetu ostajajo diskriminacije 

in omejitve pravic zaradi pripadnosti in javnega izpovedovanja določene 

vere. Obstajajo dejanska preganjanja zaradi verske pripadnosti in oboroženi 

spopadi. »To rani razum, ogroža mir in ponižuje človekovo dostojanstvo«. 

»Preganjanje kristjanov je danes celo silovitejše kot v prvih stoletjih Cerkve 

in obstaja več kristjanov mučencev kot v takratni dobi. In to se dogaja več 

kot 1700 let po Konstantinovem ediktu, ki je kristjanom podelil svobodo do 

javnega izpovedovanja njihove vere.«  

Kako doživi otrok ločitev staršev - 2 
Ne glede na to, kako »sporazumna« je ločitev ali kako se starša trudita 

ločitev speljati čim manj stresno za otroka, se spremembam ne da izogniti. 

Novo okolje, nova soba, morda celo dve, novo stanovanje, novi ljudje, pri-

jatelji, šola – to so osnovne spremembe, ki se otroku »zgodijo«. Zanje se 

namreč ni sam odločil. 

Več kot je teh sprememb naenkrat, večjo 

stisko doživlja otrok. V nekem trenutku ot-

rok izgubi občutek za obvladovanje situ-

acije. Da kljub temu preživi, otrokov 

obrambni mehanizem razvije načine delo-

vanja, ki otroku vseeno nudijo občutek, da 

ima nad situacijo nekaj kontrole. 

Otrok lahko razvije močne, celo patogene organizacijske sposobnosti v vsa-

kodnevnem življenju in postane t. i. »control freak« (obseden s kontrolo), ki 

išče nadzor nad vsakodnevnimi preprostimi stvarmi, kot so, kaj bom oblekel 

naslednji dan, kaj bom jedel za vikend, kaj bom delal, h komu bom šel na 

obisk ipd. Včasih ta nadzor usmeri le na eno področje, ki postane center 

njegovega življenja, npr. šport, glasba, učenje, kasneje delo (deloholiki). 

V kolikor otrok na noben način ne zmore pridobiti občutka nadzora nad 

»novim« življenjem, pa obstaja nevarnost, da ga najde v prepovedanih 

drogah, spolnosti ali avtoritarni družbi, kot so razne tolpe, ki prevzamejo 

nadzor nad njegovim življenjem namesto njega.    Nataša Šmalc 

 

21. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

23. 08. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Antona (obl.) in Marijo Juhart 

(Kreps) 

Ponedeljek 24. 08. 2020 

Natanael (Jernej), apostol 
Ob 19.00 za + Borisa Winterja in sina Boštjana 

Torek 25. 08. 2020 

Ludvik IX., Francoski kralj 
Ob 19.00 za + Ignaca Zabukovška (2225) 

Sreda 26. 08. 2020 

Zefirin, papež 
Ob 7.00 za + Marijo Gosnik (2111)  

Četrtek 27. 08. 2020 

Monika, mati sv. Avguština 
 

Petek 28. 08. 2020 

Avguštin, škof 
Ob 19.00 za + Jožico Štribl (2017) 

Sobota 29. 08. 2019 

Mučeništvo Janeza Krstnika 
Ob 07.00 za + Moniko in Andreja Lubeja 

21. nedelja med letom 

Feliks (Srečko), mučenec 

30. 08. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Martina Menharda (obl.) 

21. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

23.08.2020 

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

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

22. nedelja med letom 
30.08.2020 

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

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

23. nedelja med letom 
06.09.2020 

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

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

Prihova:                       petek, 14. 08. 2020 Sp. Grušovje:         petek 02. 10. 2020 

Raskovec:                   petek, 21. 08. 2020 Preloge:                   petek 09. 10. 2020 

Dobrova :                    petek, 28. 08. 2020 Vrhole:                   petek, 16. 10. 2020 

Dobriška vas:             petek, 04. 09. 2020 Sevec:                    petek, 23. 10. 2020 

Pobrež:                       petek, 11. 09. 2020 Prepuž:                   petek, 30. 10. 2020 

Novo Tepanje:            petek, 18. 09. 2020 Vinarje:                   petek, 06. 11. 2020 

Zg. Grušovje:              petek, 25. 09. 2020 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 



 

SVETNIK TEDNA – sveti Natanael (Jernej), apostol 
 

Jernej, imenovan tudi Natanael ali Bartolomej. Na seznamu apostolov 
Natanael ni izrecno omenjen, povsod pa se Jernej omenja skupaj s Filipom. 
Filip in Jernej sta bila prijatelja, še preden sta spoznala Jezusa. Filip je bil tisti, 
ki je Jerneja pripeljal k Jezusu in mu ga predstavil. Ko mu je Filip ves navdušen 
govoril o Jezusu iz Nazareta, se je Jernej začudil, češ: »Iz Nazareta more priti 
kaj dobrega?« Nazarečani namreč niso bili ravno na dobrem glasu. Ko sta se 
spoznala, je Jezus najprej pohvalil to njegovo odkritosrčnost in poštenost, po-
polnoma pa ga je »razorožil«, ko mu je povedal, da ga je že prej spoznal pod 
smokvinim drevesom. Jernej je bil tako eden izmed prvih apostolov, ki jih je 
Gospod poklical. Srečamo ga med njimi tudi na obali Genezareškega jezera, 
ko se jim prikaže vstali Jezus. Po izročilu je kot potujoči pridigar odšel v Ar-
menijo, Indijo in Mezopotamijo in tam oznanjal evangelij. Povsod je doživljal 
velik uspeh, zaslovel je zlasti zaradi svoje sposobnosti zdravljenja bolnikov, 
predvsem obsedenih. Tako je bilo tudi na zadnji postaji njegovega oznan-
jevanja: v glavnem mestu Armenije je obsedenosti od hudega duha ozdravil 
hčer kralja Polimija. Kralj in njegova družina so se spreobrnili, poganski du-
hovniki pa so v besu proti Jerneju naščuvali kraljevega brata Astiaga. Ta ga je 
ukazal ujeti in zverinsko mučiti, na koncu pa ga je obsodil na perzijsko smrtno 
kazen: živemu so mu potegnili kožo s telesa in ga križali, po nekaterih virih pa 
obglavili.  
Ime: Njegovo pravo ime je bilo Natanael, kar pomeni »božji dar«, ime Jernej 
pa izhaja iz latinskega oz. grškega imena Bartolomej, to pa je izpeljanka iz 
hebrejske besede bar tolmai, »sin orača«.  
Rodil se je v prvem stoletju v Kani v Galileji, umrl pa prav tako v prvem stoletju 
v mestu Albanopolis v Armeniji.  
Zavetnik: rudarjev, mesarjev, knjigovezov, krojačev, kmetov, vinogradnikov, 
pekov, pastirjev, sedlarjev, strojarjev, čevljarjev, rokavičarjev, štukaterjev, 
trgovcev z oljem, sirom in soljo; priprošnjih proti živčnim boleznim, trzanju in 
kožnim boleznim; zavetnik več mest: Frankfurta, Maastrichta, Plzna, Alten-
burga, škofije Liege.  
Upodobitve: Upodabljajo ga večinoma s kratkimi, temnimi in skodranimi lasmi 
in kratko pristriženo brado (izjemoma ima lahko tudi svetle lase in dolgo svetlo 
brado); pogosto je oblečen v bel plašč, obut v sandale ali bos. V desnici drži 
nož, s kakršnim so ga odrli, pogostokrat drži čez roko svojo odrto kožo ali pa 
ima v rokah odsekano glavo.  
Pregovori: Jernejevo je dan za nabiranje zdravilnih zelišč, saj imajo ta dan 
posebno moč. Jernejevo je bil nekoč dan, ko so se plačevale obresti in računi, 
in dan zahvale za pospravljeno žetev.  
Vremenski pregovori: Če je na sv. Jerneja dan lepo, bo lepa jesen. Kakor sv. 
Jernej vremeni, se vsa jesen drži. Sveti Jernej v kožuhu mašuje. Sveti Jakob 
ima bučo, sv. Jernej jo pa izprazni. Goduje: 24. avgusta.  
 

Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

21. nedelja med letom 

 Nedelja žena in mater 

Kaj pravijo ljudje in kaj pravite vi, 

kdo je Sin človekov? 

23. 08. 2020 – 30. 08. 2020 
 

 

 

Papež Frančišek: Pandemija je razkrila težko situacijo revnih in veliko 
neenakost, ki vlada v svetu. In virus, ki ne dela izjeme med osebami, je na 
svoji uničujoči poti odkril velike neenakosti in diskriminacije, ter jih še 
povečal! 
Odgovor na pandemijo je torej dvojen. Po eni strani je nujno najti zdravilo 
za ta majhen, a strašen virus, ki spravlja na kolena ves svet. Po drugi strani 
pa moramo poskrbeti za veliki virus, kar so družbena nepravičnost, neen-
ake priložnosti, izključevanje in pomanjkanje zaščite najšibkejših. Pri tem 
dvojnem odgovoru ozdravitve imamo izbiro, ki po evangeliju ne more 
manjkati: to je prednostna odločitev za uboge. In to ni politična izbira, niti 
ideološka izbira, ne izbira strank. Prednostna odločitev za uboge je v sre-
dišču evangelija. Prvi jo je sprejel Jezus. On, ki je bil bogat, je postal ubog, 
da bi mi obogateli. Postal je eden izmed nas in zato je v središču evangelija 
ta odločitev, v središču Jezusovega oznanila. 

Sam Kristus, ki je Bog, je samega sebe izpraznil, 
s tem pa postal podoben ljudem; in ni izbral pri-
vilegiranega življenja, ampak je izbral stanje 
služabnika (prim. Flp 2,6-7). Sam sebe je 
izpraznil tako, da je postal služabnik. Rodil se je 
v ponižni družini in je delal kot rokodelec. Na 
začetku svojega pridiganja je oznanjal, da so 

ubogi v Božjem kraljestvu blaženi (prim. Mt 5,3; Lk 6,20; EG, 197). Bil je 
sredi bolnih, revnih in izključenih ter jim je pokazal usmiljeno ljubezen Boga 
(KKC, 2444). Velikokrat se ga je obsojalo kot nečistega moža, ker je hodil 
k bolnim, gobavcem. Ti pa so ljudi naredili nečiste, kot je trdila miselnost 
postave tiste dobe. On pa je tvegal, da bi bil blizu ubogim. Zato se tisti, ki 
hodijo za Jezusom, prepoznavajo po svoji bližini ubogim, malim, bolnim in 
jetnikom, izključenim in pozabljenim, po bližini tistemu, ki je prikrajšan za 
hrano in obleko. Nekateri zmotno mislijo, da je ta prednostna ljubezen do 
ubogih naloga samo nekaterih, a v resnici je poslanstvo vse Cerkve, je re-
kel sv. Janez Pavel II. »Vsak kristjan in vsaka skupnost sta poklicana biti 
Božje orodje za osvoboditev in podporo ubogih« (EG, 187). 

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

