
 

1. Iskrena hvala vsem, ki ste prišli, da se ob jubileju poroke zahvalite za soza-
konca. S tem ste izrazili ne le hvaležnost sozakoncu, ampak ste tudi potrdili, 
da svojega odnosa ne gradite na pesku čustev, ki pridejo in grejo, ampak 
na skali prave ljubezni, ki prihaja od Boga. Zato so obletnice pogled hva-
ležnosti za nazaj in pogled ljubezni za naprej. Iskrene čestitke.  

2. Prihodnjo nedeljo, 20. septembra začnemo novo veroučno leto. Lepo pro-
sim vse otroke in starše veroučencev tako k maši kot na sestanek po maši, 
kjer boste dobili vse informacije o poteku verouka. Lepo prosim, da s seboj 
prinesete podpisana spričevala. Ob tej priložnosti boste lahko vpisali otroke 
v prvi razred in poravnali stroške za veroučne zvezke, učbenike in spriče-
vala, vpisali otroke v Slomškovo bralno značko in jih naročili na reviji Ma-
vrica in Najst. Skrb in delo z otroki za Slomškovo bralno značko bo prevzela 
vsaka katehistinja za svoje veroučence, ki bodo imele kratka srečanja vsak 
mesec na otroško nedeljo po deseti maši. 

3. Od 30. aprila do danes ste darovali za obnove 1000,- €. Iskrena hvala 
Alojzu Pučniku, Milici Pliberšek, Albinu Pučniku, družini Ane Kočnik, družini 
Franca Kropfa, Adi Figek in nekaterim neimenovanim. Hvala krasilkama za 
krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

Kdo sme in more učiti verouk? 

Katehet je lahko tisti, ki veruje in želi vero posredovati naprej, pomembno 

pa je, da ima tudi osnovno teološko izobrazbo. Mladi pogosto preverjajo 

katehetov odnos do vere, zato je še posebej pomembno, da katehet dobro 

pozna nauk Cerkve, ima jasno izoblikovano osebno mnenje, ki se kaže v 

njegovem življenju. Na svoj način pa smo vsi kristjani poklicani, da kot 

družinski kateheti posredujemo vero svojjim otrokom. Brez vere staršev ne 

more otrok zares doživeti vere kot nekaj osebnega in občestvenega. Prav 

tako pa velja, da bo otrok z velikim zanimanjem opravil veroučno nalogo, če 

ga bodo starši k temu spodbujali in si vzeli vsaj pet minut in otroku pomagali 

narediti nalogo. Starši, je vaš otrok vreden vaših pet minut, da mu pomagate 

narediti veroučno nalogo? Samo pet minut na teden! Smemo upati na 

dobroto vaših pet minut za Vašega otroka? 
 

Razred Liturgični zvezek Delovni zvezek Učbenik 

1. Božji otrok sem 3€ 10,50 € - 

2. Praznujemo z Jezusom 3€ 10,50 € - 

3. Kristjani praznujemo skupaj 3€ 10,50 € - 

4. Pot v srečno življenje 3€ 6 € 8,50 € 

5. Znamenja na poti k Bogu 3€ 6 € 8,50 € 

6. Skupaj v novi svet 3€ 6 € 8,50 € 

7. Kdo je ta? 3€ 6 € 8,50 € 

8., 9. Pridi, Sveti Duh 3€ ? 10,00 € 
 

URNIK VEROUKA  2020 - 2021 
1.,2. razr.:  sreda ob 16 h – Daša Pučnik 
 

3. razr. prvoobhajanci: torek ob 16 h – s. Hermina Nemšak. 
 

4., 5. razr.: ponedeljek ob 15.15 h – Urška Flis 
6. razr.:      ponedeljek ob 14.15 h – Urška Flis 
7. razr.:      ponedeljek ob 16.15 h – Urška Flis 
 

8., 9. razr.- birmanci: v torek ob 15 h – Samo Pučnik 
 

 

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. 
 

24. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

13. 09. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Barbaro Kočnik (2359) 

Ponedeljek 14. 09. 2020 

Povišanje sv. Križa 
Ob 19.00 za + Franca Flisa (2003) 

Torek 15. 09. 2020 

Žalostna Mati Božja 
Ob 19.00 za + Pavlino Vrbek (2090) 

Sreda 16. 09. 2020 

Ljudmila (Milka), kneginja 
Ob 19.00 za + Janeza Ozimiča (2192) 

Četrtek 17. 09. 2020 

Robert Bellarmino, škof 
Ob 19.00 za + Jožefa Skerbiša (2287) st. 

Petek 18. 09. 2020 

Jožef Kupertinski, duhovnik 
Ob 19.00 po namenu darovalca za mlade  

Sobota 19. 09. 2019 

Januarij, škof 

Ob 7.00 za + Dušana Justineka (2282) 

Okr. 9.30 maša z mladimi in za mlade 

Ob 11.00 slavljenje in molitev 

25. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

20. 09. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Olgo in Janeza Žlegl (obl.) ter Mar-

tina Sinkoviča 

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 

26. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

27.09.2020 

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

10.00: 
1. berilo: Pavlica Pučnik  
2. berilo: Urška Flis 



SVETNIK TEDNA – sveti Robert Bellarmino, škof 
 

Robert Bellarmino se je 4. oktobra 1542 rodil kot sin plemiča Vincencija ter 
Cintije, sestre papeža Marcela II. Globoko versko vzgojo je prejel od matere. 
Šolal se je v jezuitskem kolegiju rojstnega mesta in osemnajstleten vstopil k 
jezuitom. Še preden je bil posvečen v mašnika, je bil zaželen latinski pridigar v 
Firencah. Mantovi in Padovi. Sedem let je v Louvainu v Belgiji pridigal profe-
sorjem in študentom teologije. Leta 1576 so mu v Rimskem kolegiju (današnji 
Gregorijani) poverili profesorsko stolico za kontroverze (sporna vprašanja med 
katoličani in drugoverci). Enajst let je imel ta predavanja, ki jih je potem izdal v 
treh debelih zvezkih. Še po tristo letih se je o njih izrazil škof von Hefele: »To 
je najpopolnejša obramba katoliške vere, kar jih je izšlo do danes« (leta 1883). 
V 30 letih so Bellarminove »kontroverze« doživele 20 izdaj. Zaradi slabega 
zdravja se je Bellarmino moral ločiti od profesure in je postal spiritual v Rim-
skem kolegiju. Tu je duhovno vzgajal mlade jezuite, med njimi tudi svetniškega 
Alojzija Gonzaga. Ker ga je dobro poznal, se je zelo zavzemal za njegovo be-
atifikacijo. Po štirih letih spiritualske službe je bil imenovan za rektorja kolegija 
in dve leti nato za provinciala neapeljske province DJ. Ko je tri leta zatem umrl 
papeški teolog kardinal Toledo, je papež Klemen VIII. poklical na to mesto Bel-
larmina. Bil je član komisije za reformo brevirja in za kritično izdajo Svetega 
pisma. Leta 1599 je bil imenovan za kardinala. Kot kardinal je v rimski kuriji 
veljal za »očeta revežev«. Njegov oskrbnik je bil večkrat v zadregi, ker je reve-

žem toliko razdal. Klement VIII. ga je zaprosil, naj 
mu v posebnem »Memoriale« z vso svobodo in re-
snicoljubnostjo opiše dolžnosti papeža. Bellarmin 
je omenil šest virov zlorab na papeškem dvoru. Po-
sledica tega Memoriala je bila, da je biI imenovan 
za nadškofa v Kapui in s tem odstranjen s pape-
škega dvora. Tri leta je z vso vnemo vodil škofijo in 
se zavzel za obnovo duhovništva. Čudili so se mu, 
kako je tak učenjak znal otroke poučevati kateki-
zem. Leta 1605 je umrl Klement VIII. Papež Pavel 
V. je hotel imeti Bellarmina pri sebi. Postal je član 
mnogih papeških kongregacij, nazadnje je bil pre-

fekt kar štirih kongregacij, med njimi tudi najvišje: kongregacije sv. Oficija. Ob 
koncu življenja je vsako leto opravil 30 dnevne duhovne vaje. Tačas je napisal 
šest knjižic o duhovnem življenju. Med njimi je najbolj zaslovela: »De ascensi-
one mentis in Deum« (Dviganje duha k Bogu). V teh knjižicah je Bellarmino 
razodel bistvo svoje duhovnosti. Označujejo ga kot mistika služenja Bogu. Kot 
krono njegovega življenja mu pripisujejo obrambo sv. Cerkve in skrb, kako bi 
posamezniku pripomogel do posvečenja. Moža, ki je z naravno preprostostjo 
in srčno dobroto znal združevati tako globoko duhovno življenje, je papež Pij 
XI. leta 1930 razglasil za svetnika in leto za tem za cerkvenega učitelja. 
 

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

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

24. nedelja med letom 

 Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu 

bratu, ki greši zoper mene? (Mt 18,21) 

13. 09. 2020 – 20. 09. 2020 
 

 

 

Kaj otrokom ponuja verouk? 

»Starši smo danes na različne načine zelo obremenjeni, zato si od 

Cerkve želimo pomoč in sodelovanje pri vzgoji naših otrok,« pravi oče šestih 

otrok. Pomembno je, da otroci verouk doživijo tudi kot prijateljsko srečanje 

in da jih kateheti spodbudijo k vključevanju v župnijo. Želimo si, da bi 

kateheti živeli med nami v župniji, da bi se srečevali pri maši in da bi bili s 

svojim življenjem resničen zgled krščanskega življenja vsem župljanom.« 

Z veroukom želi Cerkev otrokom približati novico o odrešenju, veselje 

nad življenjem, da je krščanstvo nekaj lepega, da to ni nekaj, kar nas bre-

meni, temveč nas osvobaja in odpira za bližnje in za veselje do življenja. 

Namen verouka pa je tudi ta, »da bi otrokom in odraslim pomagali 

prepoznavati vrednost življenja in odkrivati lepote odnosov z bližnjimi in z 

Bogom. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da so starši prvi oznanjevalci in 

vzgojitelji v veri, verouk pa je staršem v pomoč pri verski vzgoji nji-

hovega otroka. Ker pa vemo, da je danes vera v Boga pri nekaterih dokaj 

šibka, želimo otrokom podati vse 

tiste verske vsebine, ki naj bi jim 

pomagale, da zaživijo zrelo 

krščansko življenje. 

Kot se moramo za vožnjo 

avtomobila naučiti nekaj promet-

nih predpisov in nato vožnjo osvo-

jiti v praksi, tako je tudi pri 

katehezi. Naučiti se moramo nekaj 

pravil in nato tega, kako naj jih živ-

imo. Otroke je treba navduševati za življenje po veri, jim s svojim zgle-

dom pokazati, da to ni obremenjevanje, ampak bogatenje življenja.  

Katehistinja je zapisala: »Občasno si ozavestim dejstvo, da nisem učiteljica, 

ampak oznanjevalka Jezusovega nauka, da je znanje pomembno, 

najpomembnejša pa je vera in ljubezen do Boga in bližnjega.«  
Gl. https://druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/57-36-Aktualno-1 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
https://druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/57-36-Aktualno-1

