
 

1. Danes je Slomškova nedelja. Ob 16. uri bo slovesnost Slomškovega praz-
nika na Bizeljskem. Iz Zreč odpelje avtobus ob 13.30.; ob 13.40 se ustavimo 
na Stranicah, ob 13.45 v Slovenskih Konjicah na avtobusni postaji, 13.50 v 
Tepanjah pri bencinski črpalki, ob 13.55 v Žičah in ob 14.00 v Ločah. Vožnja 
je zastonj. Ob 15.00 bomo sodelovali pri molitveni uri in nato pri sveti maši. 
Lepo vabljeni. 

2. TRGATEV: Prihodnjo sre-
do, 30. 9. 2020 ob 9.00 uri, 
bomo imeli trgatev. Lepo pro-
sim, da se v čim večjem šte-
vilu zberemo v našem vino-
gradu. Ne bojte se koronavi-
rusa, saj bo imel vsak svojo 
vrsto. Tako bomo brez težav 
upoštevali vladna navodila. 
Več vas bo, prej bomo končali in lepše nam bo. Že v naprej iskren boglonaj 
in dobrodošli na trgatvi! 

3. Na željo staršev in veroučencev bo verouk za 8. in 9. razred ob četrtkih od 
16.00 do 17.00 ure (in ne ob torkih). 

4. Iskren boglonaj Martinu Juhartu, Simonu Korošcu ter Kristjanu Mlakarju za 
novo osvetljavo oglasne deske v zvonici; hvala Simonu Korošcu za košnjo 
trave; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

Obvestilo za starše prvoobhajancev! V tretjem razredu veroučnega leta, 
ko se otroci pripravljajo na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo, ste 
starši prvoobhajancev vabljeni, kot vsako leto, tako tudi letos, da enkrat na 
mesec sodelujete pri verouku. Dobili ste urnik, tako lahko že v naprej načr-
tujete obveznosti, da boste takrat prosti. Otrok vas potrebuje tudi pri krščan-
ski vzgoji. Vrednote, ki jih vi cenite in živite, bodo veliko lažje sprejeli in 
živeli, če jih bodo spoznavali z vašo pomočjo in vašim pričevanjem. Ob vaši 
navzočnosti pri verouku bodo otroci dojeli, da verouk ni zgolj nek pouk, am-
pak spoznavanje smisla življenja, ki nam ga podarja Bog. Z vašo navzoč-
nostjo pri verouku pa bodo otroci spoznali, da verska vzgoja ni le stvar ka-
tehistinje in župnije, ampak tudi staršev. Ne pozabite na družinsko molitev. 
Slomšek je zapisal: »Družina brez molitve je kakor mati brez srca!« Naj vas 
družinska molitev duhovno poveže in utrdi v medsebojni ljubezni. Naj vam 
bo obveznost navzočnosti pri verouku v veselje, da lahko skupaj naredimo 
nekaj za vašega otroka. Veselim se srečanja z vami že prihodnji torek, 29. 
septembra ob 15.00 uri. Ne pozabite! 

katehistinja s. Hermina in žpk Slavko 
 

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

3. razr. prvoobhajanci: torek ob 15 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 četrtek od 16 h-17 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. 
 

26. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Slomškova ned. 27. 09. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Ludvika Polegeka in vse + iz 

družin Polegek - Gričnik 

Ponedeljek 28. 09. 2020 

Venčeslav (Vaclav), muč. 
Ob 18.00 za + Franca Polegeka (2331) 

Torek 29. 09. 2020 

Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli 
Ob 18.00 za + Julijano Podergajs (2306) 

Sreda 30. 09. 2020 

Hieronim, duhovnik 
Ob 18.00 za + Ignaca Zabukovška (2226) 

Četrtek 01. 10. 2020 

Terezija Deteta Jezusa, devica 

Ob 17.30 sestanek ministrantov 

Ob 18.00 za + Alojza Valenka 

Petek 02. 10. 2020 

Angeli varuhi 

Dopoldan obisk bolnikov. 

Ob 18.00 za + Stanislavo Juhart (8. dan) 

Sobota 03. 10. 2019 

Gerard, opat 

Ob 7.00 za + Ignaca in Štefko Podergajs in 

Alojzijo Višnar 

27. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Rožnovenska, 04. 10. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Miro, Frančiško in Janeza 

Pučnika 

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 

27. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

04.10.2020 

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

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

28. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

11.10.2020 

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

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



SVETNIK TEDNA – Angeli varuhi 
 

Cerkveno učiteljstvo se glede angelov varuhov ni nikoli posebej slovesno 
izreklo. Pač pa redno in po vsem katoliškem svetu razširjeno oznanjevanje 
govori navadno o posebnem angelu varuhu prav za vsakega vernika pose-
bej, še več, za vsakega človeka. To oznanilo je v tesni zvezi z naukom o 
vsezveličavni božji volji. Vsak človek mora premagovati napade slabih nag-
njenj, pa tudi napade hudobnega duha, ko se mu je treba odločati za božjo 
in Kristusovo stvar (prim. Ef 6, 10-13). V tem »prostoru« odločanja in 
preskušnje se uveljavlja služba angelov kot božjih »poslancev« (grška 
beseda angelos pomeni poslanca, sla). God angelov varuhov nam vsako 
leto znova pokliče v spomin eno od razsežnosti veličastnega sveta naše 
vere. Pred oči nam spet živo stopi verska resnica o občestvu svetih, h ka-
teremu spadajo tudi angeli - tudi njim je Kristus glava, tudi njim je Bog od 
vekomaj določil posebno nalogo v zgodovini odrešenja. Češčenje angelov 
naj ne bi bila samo otroška pobožnost; odrasli kristjani angelov varuhov nič 
manj ne potrebujemo - in po besedah sv. Bernarda jim dolgujemo 
»spoštljivost za navzočnost, vdanost za dobrotljivost, zaupanje za 

varstvo«. Mnogi vzgojitelji imajo 
navado priporočati svoje gojence 
njihovim angelom varuhom. Tako 
je delal sv. Janez Bosko. Sv. Igna-
cij Lojolski pa pravi: »V svojem 
apostolskem poklicu naj bi mi bili 
kakor angeli, ki nimajo nič opravka 
sami s seboj in ki se popolnoma 
razdajajo v skrbi za zveličanje duš. 
Noben neuspeh jim ne vzame 
poguma, vedno gredo naprej v 
svojem delu za blagor svojih varo-
vancev, vedno vedri in zadovoljni. 
Saj vedno gledajo obličje Očeta, ki 
je v nebesih.« Psalm 90 pa pravi: 
»Svojim angelom je zate 
zapovedal, naj te varujejo na vseh 
tvojih potih. Na rokah te bodo nosili, 
da z nogo ob kamen ne zadeneš. 

Stopal boš na gada in modrasa; z nogo poteptal leva in zmaja.« Leta 1670 
je papež Klemen X. praznik angelov varuhov razširil na vso Cerkev in ga 
nastavil na 2. oktober.  
 
 

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

26. nedelja med letom 

 Nedelja žena in mater 

SLOMŠKOVA NEDELJA 

En hribček bom kupil, bom trsek 

sadil, prijatlje povabil… 

27. 09. 2020 – 04. 10. 2020 
 

 

 

NEDELJA BREZ TRGOVINE! 
Največje krščanske verske skupnosti v Sloveniji izražamo podporo 

vsem predlogom, da so trgovine ob nedeljah tudi v času po epidemiji zaprte 
in da se ohrani nedelja kot dela prost dan. 

Slovenski kristjani si že dve desetletji 
aktivno prizadevamo, da bi bila nedelja na-
menjena duhovnemu in verskemu živ-
ljenju, preživljanju prostega časa v družini 
in s prijatelji ter počitku. Zato si tudi priz-
adevamo, da bi bile trgovine ob nedel-
jah zaprte, prav tako pa so državljani 
takšno stališče izrazili na referendumu leta 2003. Prepričani smo, da nedel-
jsko delo v trgovinah ni samo ustavno sporno, družbeno in moralno prob-
lematično, ampak je tudi povsem nepotrebno. Zadnji dogodki zaradi izred-
nih razmer, povezanih z epidemijo, so to samo še potrdili in dokazali, da 
lahko vse nakupe državljani opravijo med tednom. 

Predstavniki krščanskih cerkva pozivamo Vlado Republike Slovenije ter 
politične stranke, da s spremembo trenutne zakonodaje zaščitijo nedeljo 
kot dela prost dan, podprejo nedeljski počitek državljank in državljanov ter 
omogočijo predvsem mladim delavcem in delavkam, da lahko nedeljo 
preživijo s svojimi najdražjimi in izpolnijo svoje verske dolžnosti. Prav 
tako je nedelja brez potrošništva pravi korak v smeri varovanja narave in 
trajnostnega razvoja.  

Slomšek pravi: nedelja je za pastirje čas setve, za ljudstvo pa čas 
žetve za nebesa! Njen osrednji trenutek mora biti srečanje ob mizi 
Božje Besede in Evharističnega kruha, saj je nedelja brez maše, “ka-
kor mati brez srca”. “Tu se za tebe obhaja daritev, se deli hrana, v 
občestvu moli in se blagoslavlja”, poudarja Slomšek. Tako ne mo-
remo govoriti več o zapovedi nedeljskega liturgičnega praznovanja, 
ampak o preizkusu in dokazu naše pripadnosti Bogu. Nedeljsko bo-
goslužje ni za kristjana zgolj neka obveza, ampak potreba.  

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

