
 

1. Dragi župljani! V teh nadvse zaskrbljujočih časih, ko vsak dan poslušamo 
poročila o vedno več okuženih, o preobremenjenih zdravstvenih delavcih, 
o vsakdanjih premnogih žrtvah zaradi korona virusa covid 19, nas naši ško-
fje vabijo, da v petek, 6. novembra 2020, k molitvi in postu z namenom 
prenehanja epidemije, solidarnosti z bolniki in njihovimi družinami ter v zna-
menje podpore zdravstvenim delavcem pri premagovanju te bolezni. Prav 
tako bo omenjeni dan namenjen osebni poživitvi vere ter spreobrnjenja. Ob 
tem pa smo vsak dan vabljeni k molitvi, saj je položaj nadvse resen. Če kdo 
ne verjame, naj vpraša tiste, ki se soočajo ali so se že soočili s to boleznijo, 
tudi v naši župniji. 
 

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem po-
kazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že no-
sijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, 
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.  

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v 
ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili 
uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo 
rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

 

2. Vsem, ki vam je vzdrževanje cerkve in ostalih župnijskih stavb, izraz vaše 
vere, pripadnosti Cerkvi in odgovornosti, predvsem pa izraz vaše dobrote 
in ljubezni, se vam iskreno priporočam za vaš dar, ki ga lahko nakažete na: 
Župnija Prihova. Prihova 8, 2317 Oplotnica. Št. TRR: SI56 
044300001927213, ali ga prinesete v župnišče. Že v naprej iskren boglonaj. 
 

3. Iskrena hvala Mihi Pemu, Gregi Goričanu za izkop, Daniju in Alojzu Lubeju 
pa za posaditev sadik jablan; hvala za krašenje cerkve, za vse darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

OTROCI! PRISLUHNITE DANAŠNJEMU EVANGELIJU – VSI SVETI: 
Pri Liturgičnem zvezku Mavrica so v času, ko se ne moremo kot občestvo 
zbrati okrog oltarja, za otroke pripravili posnetek evangelija za to nedeljo, 
25. 10. 2020. Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=1tY2wZXO5mw 

Nato vzemite liturgični zvezek in rešite nalogo na strani 15. 
 

Dragi otroci! Vem, da so počitnice podaljšane, kljub temu pa vas 
prosim, da najprej sami označite, ali trditve držijo ali ne, nato pa 
vprašajte še starše. 
 

Označi s križcem, ali trditev drži ali ne: DRŽI NE DRŽI 

Rajnim dušam, ki se očiščujejo v vicah, tukaj na 
zemlji ne moremo pomagati.  

  

Na vse svete imajo godovni dan vsi, ki se že vese-
lijo v nebesih pri Bogu. 

  

Praznik vernih duš obhajamo 1. novembra.   

Spomin vseh svetih vključuje samo tiste žene in 
može, ki jih je Cerkev javno razglasila in zapisala 
kot svetnike. 

  

V Rimu so praznik vseh svetnikov obhajali že okoli 
leta 800. 

  

Vsem svetim lahko rečemo tudi dan mrtvih.   

Vsi sveti spadajo v adventni čas cerkvenega leta.   

Vsi sveti, so vesel praznik, ki vabijo tudi nas na pot 
svetosti. 

  

 

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

 
Nedelja 1. 11. 2020 

VSI SVETI 
Popoldan – maša in blago-

slov grobov 

Ob 18.00 uri zvonenje in 

rožni venec po domovih 

za žive in + farane  
za + Terezijo in Alojza Bráčiča (obl.) 
za vse pokojne od praznika Vseh svetih 

2019 do danes: za +Milana Mernika, Ja-
neza Ozimiča, Pavla Kolarja, Ignaca 
Zabukovška, Avguština Juharta, Leo-
polda (st.) Brumeca, Dušana Justi-
neka, Jožefa Skerbiša (st.), Julijano Po-
dergajs, Franca Polegeka, Rozo Stu-
pan, Heleno Levart, Stanislavo Juhart, 
Antona Strnada, Elizabeto Menhard, 
Ljudmilo Juhart in Olgo Satler. 

Ponedeljek 02. 11. 2020 

Spomin  vseh vernih rajnih 
za + Jožefa Gošnjaka (1991) 

Torek 03. 11. 2020 

Viktorin Ptujski, škof  
za + Marijo Pučnik (Dobršek 1952) 

Sreda 04. 11. 2020 

Karel (Drago) Boromejski, škof 

za + Janeza (obl.) in Julijano Pučnik (Ko-
drač) 

Četrtek 05. 11. 2020 

Zaharija in Elizabeta 
za + Heleno Brumec (obl.) in sorodnike 

Petek 06. 11. 2020 

Lenart, opat in puščavnik 

Obisk bolnikov 

za + Emila Škornika (1975) 

Sobota 07. 11. 2020 

Ernest, škof 
za + Franca Flisa (2004) 

32. nedelja med letom 
ZAHVALNA NEDELJA 

08. 11. 2020 

za žive in + farane  
za + Alojza in Avguštino Ugeršek 

https://www.youtube.com/watch?v=1tY2wZXO5mw
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila


 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

 31. nedelja med letom 

 VSI SVETI 

Nedelja mož in fantov 

 

01. 11. 2020 – 08. 11. 2020 
 

 

 

Kako lepo je! 
»Kako lepo je, da nad nami ni slepi Slučaj, ampak ljubeči Bog! Kako lepo 
je, da nas je njegov Sin, ko se je učlovečil, rešil iz začetne katastrofe in nam 
odprl večnost. Kako lepo je, da je Bog žensko povzdignil v očarljiv lik Marije. 
Kako lepo je, da nas ni pustil posamezno tavati s svojo vero, ampak je 
ustanovil Cerkev, za vodstvo in tolažbo. Kako lepo je čutiti roko previdnosti 
vsak dan nad sabo. In kaj vse je krščanska vera dala umetnosti, glasbi, 
literaturi…« (neimenovani iz Creda, Alojza Rebule; v Družini št. 29, 19. julija 
2015 str. 32) 
 

Smo li spoznali, bratje, svojo čast? 
Dovolj se poglobili v svojo bit? 
Nam ni naš lasten svit preveč prikrit, 
vemò, da so nebesa naša last? 
 
Naš Bog in Oče vtisnil svoj obraz 
nam je v srce, da smo njegov odsvit, 
kar komaj bi zaslutil naš uvid, 
če ne bi razodel Gospodov glas. 
 
O bratje, rod presrečnih smo otrók, 
ki nosimo Očetovo ime – 
v ljubezni nas je zase posinovil. 
 
Vsa prizadevanja je blagoslovil, 
ki k Njemu hrepenijo in hité – 
oplaja Božje milosti jih sok. 

Zdenka Serajnik 

Kako svetal nam je današnji dan! 
Kot vsa bi zemlja v kresu zagorela, 
so v siju tiha polja zacvetela, 
kjer rod je naš nekdanji pokopan – 
 
Prižgali nismo mu luči zaman: 
nebesa sama so priznala dela 
očetov naših, jih s častjo sprejela, 
prijetna Bógu žuljava je dlan. 
 
Začetniku je, Stvarniku vrnila 
in izročeni pomnožila dar, 
ga v desetero je obogatila. 
 
S plačilom ni odlašal Gospodar: 
ljubezen jih v kraljestvo povabila 
izvoljenih je, blaženih vsekdar. 

Zdenka Serajnik 
 

Bog je ljubeči oče, ni pa kakšen sladkoben očka, saj dopušča na zemlji vse 
mogoče zlo. Skratka, krščanska vizija ni idila, kakor ni bila idila Kristusovo 
življenje, kakor ni idila zgodovina Cerkve, kakor ni idila življenje nas, ki ve-
rujemo v Boga in njegovo previdnost. (Alojz Rebula v Družini št. 29, 19. 
julija 2015 str. 32). 

Skrb za grobove in molitev za rajne 
Pretirano posvečanje pozornosti grobovom in vsemu, kar spada 

zraven, lahko zakrije bistvo naše vere, ki se ne konča z grobom, temveč 
seže onkraj njega. 

Slovenci, pa naj gre za verne ali neverne, lepo skrbimo za grobove 
naših rajnih. V marsikateri družini se obiskovanje grobov, še zlasti če so ti 
na različnih koncih kraja ali celo na različnih koncih dežele, raztegne kar na 
ves teden. Ob tej priliki prižgemo na grobovih svečko, ki je v krščanstvu 
simbol luči in večnosti, kar je lepa in simbolična gesta. 

Nekje sem prebrala, da Slovenci prižigamo na grobovih ogromno sveč 
zato, ker nam je nerodno moliti na grobovih naših dragih. Morda skušamo 
na ta način pokazati, koliko so nam pokojni pomenili, da izkazujemo 
ljubezen do rajnih ali pa morda skušamo s svečami nekako kompenzirati 
za vse tisto, kar ni bilo v redu med nami in pokojniki; prižigamo sveče, da 
bi se odkupili za vse odnose, ki niso bili taki, kot bi si želeli, za vse razprtije, 
razhajanja, oddaljenost, nesprejemanje … Skratka za vse tisto, kar je v tem 
zemeljskem življenju prepozno, da bi lahko razčistili? 

Prav bi bilo, da bi naše oči, če smo res kristjani, videle dlje od groba. 
Če imamo vero v vstajenje po smrti, potem se moramo zavedati, da je grob 
le prostor ali shramba, kjer ležijo naši rajni. Pretirano posvečanje pozornosti 
grobovom in vsemu, kar spada zraven, zakrije bistvo naše vere, ki se ne 
konča z grobom, temveč seže onkraj njega. Namesto premnogih sveč je 
veliko bolj smotrno in „učinkovito”, če našim rajnim ob obisku groba 
namenimo molitev in lepo misel. Naj nam ne bo nerodno moliti na 
pokopališču, tudi naglas. Seveda pa se rajnih spominjamo vsak dan, ne 
le na praznik vseh svetih, tako v osebnih molitvah kot tudi pri vsaki sveti 
maši. Vse te priložnosti so kot nevidne svečke, ki jih prižigamo zanje; 
svečke, ki nikoli ne ugasnejo. 

Ob lanskem prazniku vseh svetih smo se v naši družini odločili, da 
bomo prihodnje leto (torej letos) na grobove naših pokojnih sorodnikov 
odnesli na roko poslikane kamne. Kamne smo z mislijo na ta namen nabrali 
spomladi na izletu na naši obali, ob morju, ki je simbol neskončnosti. 

Pred nekaj dnevi so jih otroci 
poslikali in nato smo jih namesto svečk 
položili na grobove vseh, ki so nas 
imeli radi in ki jih pogrešamo. Ob tem 
smo zmolili zdravamarijo. Čeprav ni 
isto, kot če bi se k teti, dedku ali babici 
lahko stisnili v naročje, pa nam je bilo 
pri srcu toplo, da smo jim odnesli 
darilce, ki smo ga izdelali sami. 
 

Tina Martinec Selan, v: https://si.aleteia.org/2019/10/30/naj-nam-ne-bo-nerodno-moliti-na-pokopaliscu/ 



Molitev v družini za pokojne sorodnike, prijatelje in dobrotnike 
Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) 
in spominom vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi 
po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za 
rajne (npr. rožni venec). Verniki molijo molitev rožnega venca, pri kateri 
se spominjajo vernih rajnih ter prosijo za duše v vicah, da bi dosegle 
nebeško srečo.  

MOLITEV ZA RAJNE 
 obri Bog, gospodar vesolja in naš Odrešenik, ki ljubiš vsakega 
človeka brez izjeme. Priporočamo ti tvoje služabnike, ki so šli pred 

nami v večnost z znamenjem vere in počivajo v miru. V svojem velikem 
usmiljenju si se zanje učlovečil, skrajšaj jim čas očiščevanja in jih sprejmi 
k sebi v večno srečo.  

 Bog, slava vernih in življenje pravičnih, odrešeni smo s smrtjo in 
vstajenjem tvojega Sina. Vstal si od mrtvih in za teboj bodo vstali tudi 

vsi umrli. Našim rajnim, ki so verovali v 
skrivnost vstajenja, podeli veselje prihodnje 
blaženosti. Po Kristusu, našem gospodu. 
Amen.  

og, naš Oče, ti nisi Bog mrtvih, temveč 
živih. V tebi živijo vsi, ki si jih poklical k 

sebi. Zapovedal si nam, da naj spoštujemo 
očeta in mater. Dobrotno se usmili naših staršev in jim povrni vse, kar so 
za nas dobrega storili, nam pa daj to milost, da se jim po smrti pridružimo 
za vso večnost pri tebi. Po Kristusu, našem gospodu. Amen.  

esnice in ljubezni darujoči Bog. Zahvaljujemo se ti, da si nam blizu, 
in tudi naši umrli so nam blizu v tebi. Nihče, ki je v tebi, ne umrje. Od 

tebe smo prejeli življenje; tudi umrli živijo iz tebe. Z njimi nas povezuje to, 
da imamo isto življenje. Tvoje misli niso naše misli. Tvoja pota niso naša 
pota. Verujemo tvojim načrtom, čeprav jih ne razumemo. Hodimo po tvojih 
potih in se držimo tebe. Tudi naši rajni so hodili po tvoji poti. Naj se veselijo 
s teboj v večni luči in te častijo vso večnost. Amen. 

zvir vse tolažbe! Spominjamo se vseh rajnih, ki smo jih ljubili, vseh, s 
katerimi smo živeli. Z njimi nas povezuje tvoja dobrota, s katero ljubiš 

nje in nas. Spominjamo se jih pred teboj. Zahvaljujemo se ti, da so v tvoji 
roki. Rekel si namreč: »Na svojo dlan sem zapisal tvoje ime.« Pred teboj 
se spominjamo vseh umrlih, vseh pozabljenih in zabrisanih imen. umrlih, 
ki jih nihče ne objokuje, pogrešanih, katerih usoda nam je neznana, 
obupanih, ki so si vzeli življenje, vseh tistih, ki so jih ljudje umorili. Vemo, 
da so v tvoji roki in prosimo te: sprejmi te najbolj uboge med svoje srečne 
otroke. 

og usmiljenja in vse tolažbe. Ti človeka ljubiš in mu rad odpuščaš. Naj 
naši sorodniki, prijatelji in dobrotniki, ki so se s tega sveta ločili, po 

priprošnji Device Marije in vseh svetnikov uživajo večno blaženost. Po 
Kristusu, našem gospodu. Amen. 

 Bog, naš Oče; umrli živijo pri tebi in tvoji sveti se v tebi veselijo 
popolne sreče. Prosimo te za našega brata (našo sestro) I. (soseda, 

prijatelja…). Zatisnil/a je oči za ta svet, naj uživa veselje večne blaženosti 
pri tebi. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  

ospod, naš Bog. Naši rajni pripadajo le Tebi, živemu in pravemu 
Bogu. Ne prištevaj jim grehov, ki so jih storili v slabosti svoje grešne 

narave. Čeprav so grešili, so ves čas verovali vate: Očeta, Sina in 
Svetega Duha, in so se, preden so zatisnili oči, spravili s teboj v iskrenem 
kesanju. Prisrčno te prosimo, ne prištevaj jim zablod njihove mladosti in 
nevednosti, temveč se spomni svojega velikega usmiljenja in jih sprejmi 
v svoje kraljestvo, kjer ti, troedini Bog, živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. 
 
Praznik vseh svetih je praznik naše vere, upanja in ljubezni. Že samo 
ime pove, zakaj se katoliška Cerkev na ta dan spominja vseh svetnikov. 
Svetzniki so za katoličane ljudje, ki so v svojem življenju delali veliko 
dobrega. Zavzemali so se za revne, bolne in lačne ljudi. Nekateri so umrli 
zaradi svoje vere. Posebej so bili pogumni in zaupali Bogu. 
Leta 835 je papež Gregor IV. zapovedal, da je praznik vseh svetih 1. 
Novembra, saj je bil seznam svetnikov 
zelo dolg. Zapisali so tudi, da so 
svetniki ljudje, skozi katere sije luč, 
Božja luč. Živeli so tako, da so lahko 
danes zgled za nas. 
 
Dan vernih rajnih. Opat Odilo iz 
Cluny-ja, ki je živel v 10. Stoletju, je 
določil za vse samostane, da dan po 
vseh svetih na splošno vsi praznujejo v 
spomin vseh rajnih z bogoslužji, psalmi 
in darovi za revne. Tako kristjani na 
dan vseh svetih in vseh rajnih 
obiskujemo grobove svojih sorodnikov 
in molimo za njih; okrasimo grobove s 
cvetjem in svečami, s čimer izrazimo 
vero in upanje v vstajenje. Na 
nagrobnikih vidimo veliko znamenj: križ, alfa in omega, venec, klas, roka, 
trta in grozd. Vse to so znamenja našega upanja na vstajenje in večno 
življenje z Bogom.          Gabi Frank, Nedelja 1. novembra 2020 
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KVIZ VSI SVETI 
 

a) Kdaj praznujemo praznik vseh svetih? 

 A – 13. maja 

 B – 1. novembra 

 C – 19. marca 

 D – 25. Decembra 

b) Zakaj je Cerkev uvedla praznik vseh svetih? 

 A – zaradi sanj, ki jih je imel papež 

 B – zaradi razprave o tem, kdo pride v nebesa 

 C – zaradi velikega števila svetnic in svetnikov 

 D – razlog ni znan  

c) Katera barva je liturgična barva praznika vseh svetih? 

 A – bela 

 B – vijolična 

 C – zelena 

 D – rdeča 

d) Kdo je svetnik? 

 A – za časa življenja je imel vedno s seboj rožni venec 

 B – nikoli ni naredil nobenega greha 

 C – v življenju se je odpovedoval zabavnim stvarem 

 D – zanj verujemo, da je dosegel nebesa  

e) Kaj ne spada v praznovanje praznika vseh svetih? 

 A – obisk pokopališč 

 B – molitev za rajne 

 C – prižiganje svečk na adventnem venčku  

 D – spominjanje rajnih, ki si jih poznal 

f) Kaj ni ena od človekovih poslednjih stvari?  

 A – pekel 

 B – nebesa  

 C – ponovno rojstvo 

 D – vice 

g) Kdo je ribič, ki je postal prvi papež?  

 A – Andrej 

 B – Peter 

 C – Marko 

 D – Frančišek 

 

h) Koga od svetnikov pokličemo, ko izgubimo kakšno stvar? 

 A – Antona Padovanskega 

 B – Antona Puščavnika 

 C – izgubljenega Martina  

 D – Juda Tadeja 

 

i) Katera svetnica je zavetnica televizije? 

 A – sveta Terezija Avilska  

 B – sveta Elizabeta Ogrska 

 C – sveta Bernardka Lurška  

 D – sveta Klara Asiška 

 

j) Kdo je prvi slovenski blaženi? 

 A – Lojze Grozde 

 B – Friderik Baraga 

 C – Cvetana Priol  

 D – Anton Martin Slomšek 

 


