
 

1. V torek bomo obhajali praznik Marijinega rojstva ali »male maše«, zato bo 
maša zjutraj in zvečer. Vabljeni! 

2. Prihodnjo nedeljo bo srečanje zakoncev jubilantov. Zato prosim vse leto-
šnje jubilante, da pridete in obnovite svojo hvaležnost za dar sozakonca. 

3. Hvala družini Pučnik za traktor, Alojzu Pučniku in Damijanu Tomažiču za 
pospravljanje drv, hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

4. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin Mihael Pem iz Prihove in 
nevesta Lucija Gumzej iz Laporja. Iskrene čestitke! 

5. Stična mladih 2020 – na Prihovi: 19.9.2020 od 9.30-13.00 glej plakat! 
6. V soboto, 12. 9.ob 9.00 bo škofijski molitveni dan za duhovne poklice na 

Brinjevi gori. Vabljeni! 
Predvideni datumi in ure verouka na Prihovi 

1.-2. razred:   sreda ob 16.00 6. razred: poned. ob 14,15 

3. razred:        torek ob 16.00 7. razred: poned. ob 16.15 

4.-5. razred: poned. ob 15.15 Birmanci:    torek ob 15.00 
 

Zaradi preprečitve ponovnih izbruhov covida 19, je vlada (3. sept.) 

sprejela nov odlok, ki določa obvezno uporabo zaščitne 

maske v zaprtem javnem prostoru ter obvezno razkuževanje 

rok. Prosim vas, da upoštevamo omenjeni odlok.  

Papež Frančišek: “Stari in mladi so gotovost za preživetje države, do-

movine in Cerkve. Kako sem se danes vedel do otrok in do starcev?” 
 

Odnosi so ena najlepših, pa tudi najtežjih dimenzij človekovega življenja. 
Kadar se v njih dobro počutimo, so vir sreče tako za nas kot za našo oko-
lico. Žal pa smo prav v odnosih mnogokrat tudi ranjeni. Takšne rane, še 
zlasti, če so globoke, potrebujejo posebno skrb in nego, saj zaznamujejo 
celotno naše bitje. Vplivajo tako na odnos do človeka, ki nas je ranil, kakor 
tudi na naš odnos do sebe, drugih ljudi, do sveta na splošno in do Boga. 
 

Nataša Šmalc: Pri sveti maši prejmemo blagoslov, s katerim 

lahko popolnoma mirno zakorakamo v nov teden. Zau-

panje, da nas bo Njegova roka spremljala na vsakem koraku 

in blagoslavljala vsako naše delo, je res pomirjujoče. 

Prisluhniti Božji besedi in pridigi je vsakič znova priložnost za 

osebno rast in priložnost za biti še malenkost bližje Bogu. Božja beseda 

hrani, pomirja, spodbuja, nas krepi in dela boljše. Prisluhniti ji pogosto in 

imeti ob tem odprto srce je najboljša brezplačna terapija, kar jih obstaja. 

Zakaj bi izpustili vse te zastonjske darove, ki se obilno delijo med sveto 

mašo? Med tednom se pehamo, da bi ustvarili več denarja, podaljšali čas, 

si pridobili več dobrin, si zagotovili svobodo in varnost in potem smo od 

vsega tega brezplodnega norenja tako utrujeni, da v nedeljo ne moremo 

darovati ure časa, da bi vse to prejeli zastonj. Za trenutek se ustavimo in 

pomislimo, če je res vredno na počitnice poslati najboljši izvir Življenja. 
 

Čiščenje cerkve 

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. 
 

23. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

06. 09. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
SREČANJE OSTARELIH IN BOLNIH 

Ob 10.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek 

(Žužman) 

Ponedeljek 07. 09. 2020 

Regina, devica 
Ob 19.00 za + Milana Mernika (2160) 

Torek 08. 09. 2020 

Marijino rojstvo – mali šmaren 

Ob 7.00 za + Emila Škornika (1974) 

Ob 19.00 za + iz družin Pliberšek - Jevšenak  

Sreda 09. 09. 2020 

Peter Klaver, jezuit 
Ob 19.00 za + Franca Klajžarja (obl.) 

Četrtek 10. 09. 2020 

Nikolaj Tolentinski, spokornik 
Ob 19.00 za + brate in starše Fajs 

Petek 11. 09. 2020 

Bernard in Bonaventura, red. 
Ob 19.00 za + Terezijo Zorko 

Sobota 12. 09. 2019 

Marijino ime 

Ob 11.00 krst Vite Ugeršek 

Ob 14.00 za srečen zakon Miha Pema in Lu-

cije Gumzej 

24. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

13. 09. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV 

Ob 10.00 za + Barbaro Kočnik (2359) 

23. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

06.09.2020 

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

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

24. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

13.09.2020 

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

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

25. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

20.09.2020 

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

10.00: 
OTROCI 



SVETNIK TEDNA – sveti Nikolaj Tolentinski, spokornik 

 
 

Še kot mlad fant je Nikolaj prejel tonzuro in talar in bil sprejet med kanonike 
kolegiatne cerkve sv. Odrešenika v Sant’Angelu. Ob pridigi nekega 
avguštinskega meniha, ki jo je poslušal, pa se je odločil in zaprosil za spre-
jem v njihov samostan. Že z osemnajstimi leti je naredil prve zaobljube, v 
San Ginesiu doštudiral bogoslovje in bil okoli leta 1270 posvečen v du-
hovnika. Dve desetletji je deloval predvsem kot goreč pridigar in spovednik 
v številnih krajih, nato pa preživel trideset let v Tolentinu. Tu je že na 
začetku svojega delovanja s pridigami in kot spovednik osvojil srca mešča-
nov, ki so ga kasneje, ko so njegovo delovanje spremljali še očitni čudeži, 
častili kot svetnika. Njegove pridige so bile polne dobrote, krotkosti, vernike 
je spominjal na božjo ljubezen in usmiljenje, ki ga ima Bog do še tako veli-
kega grešnika. Doživljal je čudovita spreobrnjenja. Kadar je zapustil samos-
tan, je obiskoval bolnike ali pa je šel nabirat miloščino namesto redovnega 
brata. Do sebe je bil strog, hranil se je le s kruhom in nezabeljeno zelenjavo. 
Na golih tleh je spal le po nekaj ur dnevno, moral pa je tudi skozi pekel 
skušnjav. Proti koncu svojega življenja je zbolel in po enem letu spokojno 
zaspal. Ime: Izhaja iz grščine in je zloženo iz grških besed nike »zmaga v 
boju« in laos »narod, ljudstvo«. Rodil se je okoli leta 1245 v kraju Sant’An-
gelo in Pontano v Italiji, južno od Ancone, umrl pa 10. septembra 1305 v 
Tolentinu v Italiji. Družina: Njegovi starši so bili brez otrok in so ga izprosili 
v pozni starosti na romanju k sv. Nikolaju v Bari. Zavetnik: Bavarske, Rima, 

Tolentina, Benetk, Genove, Antwerpna, 
Kordove, Lime, vernih duš v vicah, svobode, 
bratovščine vernih duš, priprošnjik za vsak-
danji kruh. Upodobitve: Upodabljajo ga v 
temni redovni obleki avguštincev, največkrat 
je mlad in brez brade. V eni roki običajno drži 
knjigo, v drugi pa lilijo in križ. Na prsih ima 
zvezdo, ob njem sta lahko tudi dve pečeni 
ptici, hudič, kelih, bič. Čudeži: V postopku 
razglasitve za svetnika je kongregacija 
priznala preko tristo čudežev, največ med 
njimi je bilo ozdravitev. Več mesecev pred 

smrtjo je poslušal angelske zbore, ki so mu zagotavljali zveličanje, večkrat 
je imel videnje o tem, kako njegove molitve rešujejo duše iz vic. Nad oltar-
jem, pri katerem je maševal, se mu je prikazala zvezda, ki je svetila tudi 
nad njegovim grobom. Beatifikacija: Papež Evgen IV. ga je 5. junija 1445 
razglasil za svetnika. Goduje: 10. septembra. 
 

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

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

23. nedelja med letom 

 Kdor namreč ljubi drugega,  

je izpolnil postavo. 

06. 09. 2020 – 13. 09. 2020 
 

 

 

Papež Frančišek: Sedanja pandemija je razkrila našo soodvisnost: vsi 
smo povezani, drug z drugim, tako v slabem kot dobrem. Zatorej, da bi prišli 
ven iz te krize boljši, moramo to storiti skupaj, vsi, v solidarnosti.  
Kot človeška družina imamo skupen izvor v Bogu; prebivamo v skupnem 
domu, na planetu-vrtu, na zemlji, kamor nas je postavil Bog; in imamo sku-
pen cilj v Kristusu. A ko vse to pozabimo, naša soodvisnost postane odvis-
nost nekaterih od drugih. Izgubimo harmonijo soodvisnosti in solidarnosti 
ter postanemo odvisni. S tem pa se povečata neenakost in izključenost; 
oslabi se družbeno tkivo in poškoduje se okolje.  
Zato je načelo solidarnosti danes bolj kot kadarkoli nujno, kot je to učil sv. 
Janez Pavel II. V med seboj povezanem svetu izkušamo, kaj pomeni živeti 
v isti »globalni vasi« – lep je ta izraz, kajneda? Velik svet ni drugega kot 
globalna vas, kajti vse je med seboj povezano. Vendar pa te soodvisnosti 
ne spremenimo zmeraj v solidarnost. Med soodvisnostjo in solidarnostjo je 
dolga pot. »Beseda 'solidarnost' se je nekoliko obrabila in jo včasih razla-
gajo napačno, a označuje veliko več kakor samo priložnostna velikodušna 
dejanja. Zahteva, da ustvarimo novo miselnost, ki razmišlja občestveno in 
daje prednost življenju vseh. Dobrin si ne smejo prilaščati samo nekateri« 
(Evangelii gaudium, 188). To pomeni solidarnost. Ne gre samo za 
vprašanje pomoči drugim, kar je prav početi, gre za več: gre za pravičnost 
(KKC,1938–1940). Soodvisnost, da bi bila solidarna in bi rodila sadove, 
potrebuje močne korenine v človeku in naravi, ustvarjenima od Boga, potre-
buje spoštovanje obrazov in zemlje. 
Sveto pismo opozarja od vsega začetka. Pomislimo na pripoved o Babi-
lonskem stolpu (1 Mz 11,1-9), ki opisuje, kaj se zgodi, ko hočemo priti v 
nebesa – kar je naš cilj –, pri tem pa zanemarjamo vez s človeškim, s 
stvarstvom in s Stvarnikom. Do tega pride vsakokrat, ko se kdo hoče 
povzpeti, povzpeti, ne da bi upošteval druge. Jaz sam. Pomislimo na stolp. 
Gradimo stolpe in nebotičnike, a uničujemo skupnost. Združujemo zgradbe 
in jezike, a mrtvičimo kulturno bogastvo. Hočemo biti gospodarji Zemlje, a 
uničujemo biotsko raznovrstnost in ekološko ravnovesje. Sredi krize in 
viharja nas Gospod poziva in vabi, naj se prebudimo in aktiviramo to soli-
darnost, ki zmore dati trdnost, podporo in smisel. 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2014/11/24/apostolska_spodbuda_veselje_evangelija/sl-1113359

