
1. Jezus je pot, resnica in življenje. Na to pot smo stopili vsi pri sv. Krstu. On 
je vir in vrhunec vsega našega življenja. Zato začenjamo z Njim, to je s sveto 
mašo, novo katehetsko leto. Po maši ste vabljeni v dvorano, kjer boste 
dobili vse informacije o poteku verouka, oddate podpisana spričevala, vpi-
šete otroke v prvi razred, poravnate stroške za veroučne zvezke, učbenike 
in spričevala. Tukaj je tudi zapisan začasni urnik. Vem, da vsem ne bo pov-
sem ugoden, vendar vas prosim, da skušate razumeti, da imajo katehistinje 
in katehet še druge obveznosti. Hvala za razumevanje!  

2. V novembru bomo obnavljali zvonik 
pri Sv. Joštu. Iskrena hvala za da-
rove, ki ste jih prinesli v preteklem 
mesecu (Branka Sajko, Luba Zajko, 
družina Šprager, družina Slavka 
Pučnika, družina Jug iz Vinarja ter neimenovani), obenem pa se priporočam 
tudi ostalim. Vsak je povabljen, da po svojih zmožnostih daruje in s tem po-
trdi tudi na tak način, da je »živi ud« naše župnije. 

3. V preteklem tednu smo pospravili sekance. Iskrena hvala Leonu Harihu, 
Martinu in Slavku Juhartu, Damijanu Tomažiču in Petru Pučniku, predvsem 
pa Miranu Leskovarju za mletje hlodovine. 

4. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Papež Frančišek o šoli: Šola »kraj srečanja«. In sicer srečanja na poti, 
ne na parkirišču. To je v letih odraščanja bistvenega pomena, saj je kot 
»dopolnilo družine«. Ta je prvo jedro odnosov. »Toda v šoli se 
'socializiramo': srečujemo osebe, ki so drugačne od nas, drugačne po 
starosti, kulturi, izvoru, sposobnosti … Šola je prva družba, ki dopolnjuje 
družino.« Zato je pomembno, da si nikoli ne 
nasprotujeta, ampak v medsebojnem spoštovanju 
sodelujeta. Kot pravi neki zelo lep afriški pregovor, 
je »za vzgojo enega otroka potrebna cela vas«. 
Šola nas »vzgaja za resnično, dobro in lepo«. 
»Vzgoja ne more biti nevtralna. Ali je pozitivna ali 
je negativna; ali obogati ali osiromaši; ali omogoči 
rast osebe ali pa jo potlači, lahko jo celo pokvari.« »Poslanstvo šole je, da 
razvije občutek za resnično, občutek za dobro in občutek za lepo.« Razvoj 
je namreč sad različnih elementov, ki delujejo skupaj. »Če je nekaj resnično, 
je dobro in je lepo; če je lepo, je dobro in je resnično; če je dobro, je resnično 
in je lepo. In ti elementi skupaj nam omogočajo rasti in nam pomagajo ljubiti 
življenje tudi, kadar se počutimo slabo, tudi sredi problemov.« 
Poleg same vsebine se v šoli naučimo določenih navad in vrednot. V šoli 
naj bi prehodili pot, na kateri rastemo, rastemo v poznavanju treh jezikov, ki 
jih mora zrela oseba znati govoriti: jezika razuma, jezika srca in jezika 
rok. Mišljenje, čutenje in ravnanje se morajo ujemati. Zatorej, tako je papež 
Frančišek sklenil, si »ne pustimo ukrasti ljubezni do šole«. 

 

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

Bralci Božje besede: 
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 

27. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

03.10.2021 

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

10.00 
1. berilo: Tina Sojar Voglar 
2. berilo: Urška Flis 

 

25. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

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.) 

Ponedeljek 20.09. 2021 

Evstahij, škof 
Ob 19.00 za + Julijano Podergajs (2310) 

Torek 21. 09. 2021 

Matej (Matevž), evangelist 
Ob 19.00 za + Rozo in Franca Stupana (2357) 

Sreda 22. 09. 2021 

Mavricij, mučenec 
Ob 19.00 za + Štefko in Ignaca Podergajsa 

Četrtek 23. 09. 2021 

Pij iz Pietrelcine, redovnik 

Ob 19.00 za + Terezijo (obl.), Franca, Antona in 

Frido Vivod 

Petek 24. 09. 2021 

Anton Martin Slomšek 

Ob 19.00 za + Jožefa Kuka (obl.), starše in 

Antona Juharta (obl.) 

Sobota 25. 09. 2021 

Firmin, škof 
Ob 7.00 za + Franca in Justo Kelc (N210) 

26. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Slomškova nedelja 
 

26. 09. 2021 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Ludvika Polegeka (obl.) in soro-

dnike 



Čiščenje cerkve 
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Kot lekcionar (knjiga beril), še posebej pa evangeliar (knjiga z 
evangeliji) mora biti nadvse imenitna knjiga, saj opozarja poslušalce, da 
je navzoč Bog, ki govori svojemu ljudstvu. Zato ni dopustno, da Božjo 
besedo beremo iz priročnih misalov, molitvenikov ali lističev (ponekod 
so berila v oznanilnem listu), ki so namenjeni vernikom za pripravo na 
branje ali za osebno premišljevanje.  

Lekcionar in evangeliar nista knjigi, ki bi jih smeli listati kar tako, 
ampak sta knjigi, ki sta neke vrste »zakrament« ali vidno znamenje Kri-
stusove navzočnosti v trenutku oznanjevanja. Zato jima gre posebna 
čast, še posebej evangeliariju, ki ga nesemo v procesiji do ambona, ga 
pokadimo, prekrižamo, poljubimo, medtem ko lahko škof ob posebnih 
priložnostih z njim blagoslovi ljudstvo. Vsa ta znamenja časti razodevajo 
našo željo, da bi nas Božja beseda prevzela in zaznamovala. 

Evangeliar je namenjen predvsem za slovesna bogoslužja, pri 
katerih ga v uvodni procesiji v cerkev, za ministranti in s tem pred 
duhovnikom, nese diakon ali bralec (bralka) Božje besede, medtem ko 
ga lahko v evangeljski procesiji do ambona pred kadilničarjem in 
strežniki s svečami, nese le diakon ali somašnik. »Oznanjevanje 
evangelija je vedno vrhunec besednega bogoslužja. Zato mu je treba 
izkazovati največje spoštovanje«. V evangeliju Kristus govori ljudstvu 
tako, da ko poslušamo evangelij poslušamo navzočega Gospoda in se 
z Njegovo besedo obhajamo. In četudi Cerkev časti ves sklop svetih 
spisov kot Božjo Besedo, je evangelije vedno razglašala kot dejanski 
glas svojega Ženina. Iz tega sledi, da je »primerno, da so evangeljske 
knjige okrašene z zlatom, srebrom in dragocenimi kamni, saj v njih blesti 
zlató nebeške modrosti, se lesketa srebró verne zgovornosti in sijejo 
dragoceni kamni čudežev, ki so jih izvršile vešče zlate Kristusove roke, 
polne hiacintov.« 

 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

25. nedelja med letom 
»Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, 
mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme 

mene, temveč tistega, ki me je poslal.« 

19. 09. – 26. 09. 2021 
 

Drage katehistinje, katehisti in kateheti, Bog z vami tudi na pragu novega 
katehetskega leta! Najprej vas želim spomniti, da vstopamo v nov katehetski 
ciklus v letu sv. Jožefa, ki ga je papež razglasil 8. decembra 2020 ob 150-
letnici razglasitve sv. Jožefa za »zavetnika vesoljne Cerkve«. Ker je sam 
»katehiziral« Jezusa samega, nam je lahko zanesljiv priprošnjik. Še 
posebej, kot vse kaže, še vedno ne v povsem običajnem času; a on je 
specialist prav za takšne čase, saj je tudi sam moral Jezusa »učiti« v 
begunstvu, na poti, celo v smrtni nevarnosti …  

 

Papež Frančišek se ob njem sprašuje: Kako Bog vstopa 
v svet in deluje v njem? Vstopa skozi človekovo srce. Bog 
je tam, kjer mu človek da prostor. Zato gre pri katehezi 
vedno za srce in šele nato za sposobnosti, ki jih 
imamo, da jih damo na razpolago Bogu. Bog vstopa 
v človekove življenjske načrte, da jih nadgradi. Naj 
vstopa tudi v naše katehetsko snovanje; po naših srcih in srcih veroučencev 
ter njihovih staršev in starih staršev, ki naj jih osvoji. 

 

Papež zapiše: »Bog posreduje po dogodkih in ljudeh. Jožef je človek, po 
katerem je Bog poskrbel za začetke zgodovine odrešenja. On je pravi 
›čudež‹, po katerem je Bog rešil otroka in njegovo mater. Nebesa 
posredujejo tako, da zaupajo v ustvarjalni pogum tega moža, ki je, ko je 
prišel v Betlehem in ni našel prebivališča, kjer bi Marija lahko rodila, 
pospravil hlev in ga uredil, da je postal čim bolj prijeten prostor za Božjega 
Sina, ki prihaja na svet (prim. Lk 2,6-7). Zaradi preteče Herodove grožnje, 
ki je hotel umoriti Otroka, je bil Jožef še enkrat v spanju opozorjen, naj varuje 
Otroka, zato je sredi noči organiziral beg v Egipt (Mt 2,13-14)«. 

 

Drage katehistinje, katehisti in kateheti! Prvi Katehet (Kristus) želi v 
katehezi uporabiti prav vaša srca. Z veliko ustvarjalnega poguma in na 
načine, ki bodo mogoči posredujte Njegov nauk. Naj bo z vami v tem letu 
posebna priprošnja ustvarjalno pogumnega sv. Jožefa, v oporo medsebojna 
molitvena naveza in Božji blagoslov bo v obilju vel nad našo katehezo! 

  Msgr. dr. Marjan Turnšek, predsednik SKU 

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. 


