
1. Danes je dan srečanja ostarelih in bolnih. Naj bo to dan posebne sreče in 
pozornosti na vas, ki ste nam simbol življenjske modrosti in zgled potrplje-
nja v preizkušnjah in težavah. Po papeževih besedah nam Bog s starostjo 
podari čas, da poglobimo poznavanje Njega, bližino z Njim, da še bolj vsto-
pimo v njegovo srce in se mu izročimo. Dragi starejši naši bratje in sestre! 
Hvala vam za vaše molitve in daritev vašega življenja. Verjamemo, da nas 
Bog po vaših molitvah obdaruje z mnogimi milostmi. Hvala vam, da ste 
takšni kot ste. Bog vas živi na mnoga in zdrava leta! Lepo prosim, da se 
po maši srečamo v zgornji dvorani. 

2. V soboto bo pri nas dekanijsko srečanje molitve za nove duhovne poklice. 
Vzroki pomanjkanja duhovnih poklicev so predvsem: (1) družine s samo 
enim ali dvema otrokoma, (2) v Evropi veljamo za tiste, ki najmanj molimo 
in (3) družba in s tem mladi naravnani predvsem na materialne dobrine. In 
tako smo brez duhovnih poklicev. Lepo prosim, da se v soboto ob 9.00 uri 
udeležimo molitve za duhovne poklice in nato svete maše, ki jo bo vodil 
nadškof Marjan Turnšek. Pokažimo, da si želimo duhovnika na Prihovi! 

3. Prihodnjo nedeljo bo srečanje jubilantov. Ta dan se želimo Bogu zahvaliti 
za dragocen dar zakonskega življenja. Mnogi se danes ne zmorejo odločiti 
za zakonsko življenje, ker jih je strah pred izgubo svoje svobode. Mnogi 

ugotavljajo, da je neodločnost za poroko znamenje nevere v ljubezen part-
nerja, pa tudi nevere v Božji dar nenehne navzočnosti in pomoči. Zato je 
naša dolžnost, da s hvaležnostjo za dar zakonskega življenja pokažemo 
in spodbudimo mlade k lepoti zakonskega življenja, ki je okronano z za-
kramentom svetega zakona. Lepo prosim, da se prijavite in v nedeljo pri-
dete na to srečanje, po maši pa na pogostitev. 

4. Verouk bomo začeli v nedeljo, 19. septembra, ko bo z nami nadškof Mar-
jan Turnšek. Za mesec september bo veljal naslednji spored, potem pa, 
če bo potrebna sprememba glede na druge obveznosti naših katehistinj in 
kateheta, pa bomo še objavili. Lepo prosim, da pridete vsi starši in otroci k 
najpomembnejši veroučni uri, to je k sveti maši! 

ZAČASNI URNIK VEROUKA 2019/20 
1.,2. razr.: torek ob 15 h – s. Hermina Nemšak 
 

3.  razr. - torek ob 16 h – s. Hermina Nemšak 
 

4., 5. razr.: sreda ob 15 h – Daša Pučnik 
6., 7. razr.: sreda ob 16 h – Daša Pučnik 
 

8. razr.: v četrtek ob 16.30 h – Samo Pučnik 
9. razr.: 26.9. se po 10.00 maši dogovorimo  

      Samo Pučnik 
 

5. V novembru bomo obnavljali zvonik pri Sv. Joštu. Ne zamerite mi, če vas 
prosim za finančno pomoč. 34.000,- imamo zagotovljenih od države in ob-
čine Slovenska Bistrica, sami pa moramo zbrati 10.000. Seveda bi lahko 
hitro zbrali, če bi vsak daroval po svojih močeh, ker pa darujete le eni in 
isti, pa je takšno vsoto težko zbrati. Zato mi prizanesite, če vas bom več-
krat spomnil in prosil za dar. Ne me kritizirati, saj ne prosim zase, ampak 
za to, kar je vaše, tudi ne samo Vinarčanov, ampak celotne župnije. Hvala!  

6. Iskrena hvala Simonu Korošcu, Martinu Juhartu, Damijanu Tomažiču, Da-
niju Lubeju, Matjažu in Mihi Pemu za raznovrstna dela ter Gregi Goričanu 
za bager; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo 
in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
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Zakaj pri branju Božje besede verniki sedijo, razen pri evangeliju? 
V starem veku je učenec sedel pri učiteljevih nogah, da bi poslušal 

in se učil. Ta navada je prešla tudi v Cerkev kot splošno primeren položaj 
za poslušanje Božje besede. Sedenje je sproščena drža poslušalca. Jezus 
je učil sede in sede so ga poslušali. Ko verniki pri maši tiho sedijo, priprav-
ljeni slišati Gospodov glas, kažejo, da so ponižni poslušalci ali učenci Be-
sede. Tudi sv. Pavel razlaga, da je »vera iz oznanjevanja« to je iz tistega, 
kar so slišali (Rim 10,17-18a. 

23. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Sv. Mati Terezija iz Kal-

kute 
 

05. 09. 2021 

Ob 07.00 za žive in + farane 
SREČANJE OSTARELIH IN BOLNIH 

Ob 10.00 za + Marijo, Jakoba Rajha, starše 
Kóvač in rodbino Fijavž 

Krst Žana Dovnika 

Ponedeljek 06.09. 2021 

Zaharija, prerok 
 

Torek 07. 09. 2021 

Regina, mučenka 
 

Sreda 08. 09. 2021  

Marijino rojstvo  

Mali šmaren  

Ob 7.00 za + Ignaca (obl.), Ano in Antona Pliber-

ška 

Ob 19.00 za + Matica Šmida (N191) 

Četrtek 09. 09. 2021 

Peter Klaver, misijonar 
 

Petek 10. 09. 2021 

Nikolaj Tolentinski 
Ob 19.00 za + Terezijo Brdnik (N186) 

Sobota 11. 09. 2021 

Bernard in Bonaventura 

Ob 9.00 molitvena ura za nove duhovne poklice 

Ob 10.00 za + Terezijo Zorko in sorodnike 

24. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 
 

12. 09. 2021 

Ob 07.00 za žive in + farane 
SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV 

Ob 10.00 za +Miha Močnika (obl.) in sorodnike 



Zakaj bralec, ko pride iz ladje k oltarju, ne poklekne, ampak se le 
prikloni oltarju? 

Naj bo bralec v prezbiteriju ali v ladji cerkve, 
Cerkev določa, da se, ko pride k oltarju, le globoko 
prikloni in nadaljuje pot do ambona. Priklon oltarju je 
predviden zato, ker je znamenje Kristusa, ki daruje, se 
daruje in se nam daje v duhovno hrano. Ni pa 
predviden noben priklon ambonu ali vernikom. Zato se 
nikoli ne prikloni ambonu, niti poklekne oltarju, četudi je za njim 
tabernakelj. Poklek je predviden le na začetku maše, če je v prezbiteriju 
tabernakelj z Najsvetejšim. To pomeni, ko pride na začetku maše duhovnik 
z liturgičnimi sodelavci k oltarju in ko na koncu maše odhaja, poklekne; če 
pa ni Najsvetejšega v tabernaklju, pa se vsi samo priklonijo. Med mašo ni 
predvidenega nobenega pokleka razen trikrat za mašnika: dvakrat po 
povzdigovanju in pred obhajilom. Vsi ostali pa ne poklekajo med mašo ob 
prihodu, mimohodu ali odhodu (RMu 274). 

 
 

Bralci Božje besede: 
23. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

05.09.2021 

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

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

24. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

12.09.2021 

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

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

25. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

19.09.2021 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Mira Rubin 

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

 

Čiščenje cerkve 

 

 

Papež Frančišek: »Bogastvo let je bogastvo oseb, vsake posamezne 
osebe, ki ima za sabo mnogo let življenja, izkušenj in zgodovine. Je 
dragoceni dar, ki se oblikuje na poti življenja vsakega moškega in ženske, 
ne glede na izvor, pripadnost, ekonomske in socialne pogoje. Kajti življenje 
je dar in njegova dolžina je privilegij, za nas same in za druge. Vedno!«  

 
 

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 

»Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo,  
nemim, da govorijo.« 

05. 09. – 12. 09. 2021 

Papež Frančišek: Starost ni bolezen, je privilegij! 
»Bogastvo let je bogastvo oseb, vsake posamezne osebe, ki ima za sabo 
mnogo let življenja, izkušenj in zgodovine. Je dragoceni dar, ki se oblikuje 
na poti življenja vsakega moškega in ženske, ne glede na izvor, pripadnost, 
ekonomske in socialne pogoje. Kajti življenje je dar in njegova dolžina je 
privilegij, za nas same in za druge. Vedno,«  

V 21. stoletju je starost postala ena od značilnih potez človeštva. Kako 
živeti ta leta in kakšen smisel dati tej življenjski fazi? 

V Svetem pismu je dolgo življenje blagoslov. Postavlja nas pred naše 
šibkosti, pred vzajemno odvisnost, pred naše družinske in skupnostne vezi, 
predvsem pa pred naš odnos z Bogom. Po papeževih besedah nam Bog 
Oče s starostjo podari čas, da poglobimo poznavanje Njega, bližino z Njim, 
da še bolj vstopimo v njegovo srce in se mu izročimo.  

»Zavedajoč se te nenadomestljive vloge ostarelih oseb, Cerkev 
postane kraj, kjer so generacije poklicane med seboj deliti načrt Božje 
ljubezni, v odnosu vzajemne izmenjave darov Svetega Duha. To 
medgeneracijsko podeljevanje nas obvezuje, da spremenimo svoj pogled 
na starostnike ter se naučimo gledati v prihodnost skupaj z njimi.« 
Papež je izpostavil, da, ko razmišljamo o starostnikih in se z njimi 
pogovarjamo, še toliko bolj v pastoralnem smislu, 
se moramo naučiti spremeniti čas glagolov. »Ne 
obstaja samo preteklost, kakor da bi za ostarele 
obstajalo samo življenje, ki je za njimi, in plesniv 
arhiv. Ne. Gospod lahko in hoče z njimi pisati nove 
strani, strani svetosti, služenja, molitve …«  

Preroštvo ostarelih se uresničuje, ko luč evangelija v polnosti vstopi v 
naša življenja; ko ostareli vzamejo v roke Jezusa in oznanijo »revolucijo 
nežnosti«, blagovest Njega, ki je prišel na svet, da bi nam prinesel luč Očeta. 
Papež je zbrane pozval, naj se ne omejujejo pri oznanjevanju evangelija 
starim staršem in ostarelim. »Pojdite jim naproti z nasmehom na obrazu in 
z evangelijem v rokah. Stopite na ulice vaših župnij in pojdite iskat ostarele, 
ki živijo sami. Starost ni bolezen, je privilegij! Osamljenost je lahko bolezen, 
a z ljubeznijo, bližino in duhovno tolažbo se jo lahko ozdravi.« 

Prihova:                     petek, 10. 09. 2021 Sp. Grušovje:           petek, 29. 10. 2021 

Raskovec:                 petek, 17. 09. 2021 Preloge:                  petek, 05. 11. 2021 

Dobrova :                  petek, 24. 09. 2021 Vrhole:                     petek, 12. 11. 2021 

Dobriška vas:           petek, 01. 10. 2021 Sevec:                      petek, 19. 11. 2021 

Pobrež:                     petek, 08. 10. 2021 Prepuž:                    petek, 26. 11. 2021 

Novo Tepanje:          petek, 15. 10. 2021 Vinarje:                    petek, 03. 12. 2021 

Zg. Grušovje:            petek, 22. 10. 2021 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 


