
1. Včeraj smo imeli dekanijski dan molitve za duhovne poklice. Iz cele dekanije 
vas je bilo okrog 20. Vrh tega je bila maša za + Terezijo Zorko, ki je kot 
župnijska gospodinja več kot 50 let posvetila služenju župniji Prihova. Luk-
senburški nadškof in kardinal Jean-Claude Hollerich je v petek na evhari-
stičnem kongresu v Budinpešti dejal, da je na žalost v Evropi »vera kot en 
majhen plamen.« Očitno velja to tudi za župnijo Prihova. Ker je bil to dan 
molitve za duhovne poklice je vprašanje, ali smemo v prihodnje pričakovati, 
da bo imela župnija Prihova svojega duhovnika. 

2. Iskrena hvala g. nadškofu Marjanu Turnšku za obhajanje svetih maš v pre-
teklem tednu in danes ob 7.00 uri ter p. Danilu Holcu za mašo ob 10.00 uri. 

3. [Ob 10.00 uri:] Danes je dan obletnic porok, katerega namen je, da se Bogu 
in drug drugemu zahvalimo za dar sozakonca, obenem pa je to dan, ko naj 
mož izreče ženi in žena možu pomembne besede: “Če bi še enkrat imel 
možnost izbire, bi se vnovič odločil zate.” Ne pozabite! Dragi jubilanti! 
Bog ni našel boljšega ali boljše, saj vam je našel in izročil najboljšo oziroma 
najboljšega! Ne dvomite v to, ampak se tega veselite in obhajajte! Čestitke! 

4. Prihodnjo nedeljo, 19. septembra, bo začetek novega veroučnega leta. Lepo 
prosim 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 
spričevala. 

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. Ne prosim zase, 
ampak za to, kar je vaše, tudi ne samo od Vinarčanov, ampak od celotne 
župnije. Zato vas prosim, da s skupnimi močmi zberemo ta znesek in obno-
vimo letos zvonik, v prihodnje pa še streho nad cerkvijo. Hvala za razume-
vanje! 

6. Iskrena hvala Martinu Juhartu in Damjanu Tomažiču za včerajšnjo pomoč 
pri maši in pogostitvi; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove 
za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

+++++++++ 
Dragi farani! Hvala vam za vaše molitve in dobre želje ob mojem soočenju 
s covidom 19. Hvala Bogu, da sem bil cepljen in s tem preboleval lažjo obliko 
bolezni, četudi je bila noč iz sobote na nedeljo zelo težka, kar zadeva diha-
nje. Še sreča, da sem rano zjutraj dobil p. Danila, ki se je moral ob šesti uri 
zjutraj dogovoriti s patri, da so si drugače razdelili maše, da je lahko prišel 
na Prihovo. Četudi sem že dva dni izven uradne karantene, ostajam še da-
nes, iz obzirnosti do vas, v samoizolaciji, saj bosta danes z vami g. nadškof 
Marjan Turnšek in p. Danilo Holc, katerima se iskreno zahvaljujem za vso 
pomoč. Izkušnja s koronavirusom res ni prijetna, je pa duhovno zdravilna, 
saj je to čas poglobljenega dialoga z Bogom, čas molitve in zaupanja Vanj. 
Še enkrat hvala vam za vaše molitve. Prav je, da molimo drug za drugega! 

 

ZAČASNI URNIK VEROUKA 2021/22 
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.: 1x na mesec po 10.00 maši (45') in po zoomu 1x na te-
den (20') – Samo Pučnik 

9. razr.: 26.9. se po 10.00 maši dogovorimo - Samo Pučnik 
 

Razred Liturgični zvezek Delovni zvezek Učbenik 

1. Božji otrok sem 5 € 11 € - 

2. Jezus je moj prijatelj 5 € 11 € - 

3. Kristjani praznujemo skupaj 5 € 11 € - 

4. Pot v srečno življenje 5 € 6,50 € 8,50 € 

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

6. Skupaj v novi svet 5 € 6,50 € 8,50 € 

7. Kdo je ta? 5 € 6,50 € 8,50 € 

8. V življenje 5 € 6,50 € 8,50 € 

9. Izbrane teme    
 

24. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

Marijino ime 
 

12. 09. 2021 

Ob 07.00 za žive in + farane 
SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV 

Ob 10.00 za + Miha Močnika (obl.) in soro-
dnike 

Ponedeljek 13.09. 2021 

Janez Zlatousti, škof 
 

Torek 14. 09. 2021 

Povišanje sv. Križa 

Ob 19.00 za + Franca Klajžarja (obl.) in soro-

dnike 

Sreda 15. 09. 2021 

Žalostna Božja Mati 
Ob 19.00 za + Antona Strnada (2414) 

Četrtek 16. 09. 2021 

Ljudmila (Milka), kneginja 
Ob 19.00  za + Cecilijo Lubej (N202)  

Petek 17. 09. 2021 

Robert Bellarmino, škof 
Ob 19.00 za + Jožefa Goričana in Ljudmilo 

Sobota 18. 09. 2021 

Jožef Kupertinski 

Ob 7.00 za + Stanislavo (obl.) in Avguština Ju-

harta 

25. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Januarij, škof 
 

19. 09. 2021 

Ob 07.00 za žive in + farane 
ZAČETEK VEROUČNEGA LETA – PRVA URA, TO 

JE SV. MAŠA, JE ZA VEROUČENCE IN STARŠE 

Ob 10.00 za + Olgo Žlegel, Janeza in Martina 
Sinkoviča (obl.) 



Bralci Božje besede: 
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 

26. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

26.09.2021 

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

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

 

Čiščenje cerkve 

 

Z otroki se pogovarjajmo o njihovih 
občutjih  
NIJZ svetuje, da šolarje spodbujamo, da nam 
pripovedujejo o svojih mislih, občutjih in 
izkušnjah, spremljamo njihovo počutje in smo 
pozorni na morebitne spremembe, kot so 
npr. žalostno razpoloženje, socialna izolacija, 
upad šolskega uspeha. Otroka ali 
mladostnika aktivno poslušajmo na ta način, da povzamemo, kar nam pove 
in se empatično odzovemo na njegove skrbi. Če otrok ob doživljanju stiske 
ni pripravljen na pogovor pomeni, da od staršev potrebuje le občutek bližine. 
 
Papež Frančišek mladim: »Bodite pogumni in svojo mladost živite tako, da 
boste zaupali v Gospoda in se podali na pot z Njim.«  

 
Učiteljica vpraša Janezka:  
»Katero glasbilo je najstarejše?«  
Janezek odgovori: »Harmonika.« 
Učiteljica vpraša: »Zakaj?« 
Janezek: »Ker je zgubana!«  
 
 
 

 

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 

»Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se 
odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« 

12. 09. – 19. 09. 2021 

Papež Frančišek: Kdo je Jezus zame? 
V današnjem evangeljskem odlomku (Mr 8,27-35) Jezus zastavi učencem 
vprašanje: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« (v. 27). Na dan pride, da imajo 
ljudje Jezusa za velikega preroka. Toda dejansko njega ne zanimajo 
raziskave in govorice ljudi, Jezusa to ne zanima. On tudi ne sprejema, da 
učenci odgovorijo na njegova vprašanja z vnaprej pripravljenimi odgovori. 
Gospod hoče, da njegovi tako včerajšnji kot današnji učenci vzpostavijo z 
Njim oseben odnos in ga s tem sprejmejo v središče svojega življenja. 
Zato jih spodbode, da se z vso resnico postavijo pred same sebe, rekoč: 
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (v. 29). Jezus danes postavlja to tako 
neposredno in pristno vprašanje vsakemu od nas: »Kdo sem jaz zate?« 
Vsakdo je poklican odgovoriti v svojem srcu ter se pusti osvetliti z lučjo, ki 
nam jo da Oče, da bi spoznali njegovega Sina Jezusa. Tudi nam se lahko 
zgodi, kakor se je Petru, da z navdušenjem zatrdimo: »Ti si Kristus.« Toda, 
ko nam Jezus jasno pove, kar je rekel učencem, da se bo njegovo 
poslanstvo izpolnilo, ne na široki cesti uspeha, 
temveč na strmi poti trpečega, ponižanega, 
zavrženega in križanega Služabnika, se lahko 
tudi nam zgodi, kakor se je Petru, da 
protestiramo ter se upremo, saj je to v nasprotju 
z našimi pričakovanji, posvetnimi pričakovanji.  
Izpoved vere v Jezusa Kristusa se ne sme 
ustaviti samo pri besedah, ampak da bo pristna 
zahteva konkretne izbire in geste, torej življenje, 
v katero je vtisnjena ljubezen, velika ljubezen, sveta ljubezen do bližnjega. 
Jezus nam pravi, da je potrebno za hojo za Njim, torej da smo njegovi 
učenci, odpovedati se samemu sebi, zahtevam lastnega sebičnega 
ponosa in sprejeti lasten križ. Potem da vsem temeljno pravilo, ki pravi: 
»Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil« (v. 35). Pogosto v 
življenju zaradi različnih vzrokov zgrešimo pot in iščemo srečo samo v 
stvareh ali v osebah. Toda pravo srečo najdemo samo takrat, ko nas 
ljubezen, tista prava, sreča, nas preseneti in nas spremeni. Ljubezen lahko 
spremeni vse in ljubezen lahko spremeni tudi nas! Vsakega od nas!  

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. 09. 2021 

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


