
1. S ponedeljkom začenjamo večerne maše ob 18.00 uri saj se hitro stemni. 
2. Prihodnji petek bomo imeli trgatev. Lansko 

leto se vas je udeležilo veliko premalo, zato je 
trgatev trajala zelo dolgo. Letos pa vas pro-
sim, da se je udeležite v večjem številu. Vab-
ljeni že ob 9.00 uri zjutraj. Na veselo snidenje! 

3. Mladina je naše največje veselje. V soboto ob 
19.00 uri ste vabljeni na mladinska srečanja, 
ne le dosedanji, ampak tudi devetošolce, di-
jake in študente. Več nas bo, lepše nam bo. 
Vabljeni! 

4. V novembru 
bomo obnavljali 
zvonik pri Sv. 
Joštu. Vsak je povabljen, da po svojih zmož-
nostih daruje in s tem tudi na tak način potrdi, 
da je »živi ud« naše župnije.  

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

»Otrok je največji Božji dar družini, narodu. Nikdar ne zavrnimo tega 

Božjega daru.«                   (Mati Terezija iz Kalkute) 
 

Kdo je katoliški moški danes? 
1. Mož, ki je osebno spoznal Jezusa … in mu želi slediti. Dnevno moli z 
ženo (kar je precej pogumno dejanje) in z otroki. Daje tudi pobudo za molitev 
v družini. Je vključen v kakšno skupino (recimo zakonsko skupino), prebira 
Božjo besedo in se uči slediti Jezusovem nauku. Otroke poučuje v veri, se 
trudi biti dober mož in oče. Je dober zgled svojim otrokom. Ima močno 
osebno vero, ali je na poti do nje, in je pripravljen o njej govoriti na delovnem 
mestu in v javnosti. Se trudi biti dobro poučen v veri. Se mi zdi, da je veliko 
takih moških bolj med mladimi in moškimi srednjih let. 
2. Vzoren tradicionalist: Zelo redno hodi k maši, kdaj tudi med tednom. 
Sodeluje v župniji – predvsem pri praktičnih delih. Sedi v ŽPS-ju, četudi je 
bolj tiho. Če je treba, pobira v “pušco”, na procesijah se mu zdi prav in 
pomembno, da nosi bandera ali da je redar na župnijskih slovesnostih. 
Prepričan je, in vsi okoli njega tudi, da je dober kristjan. Doma redno moli. 
                  Aleš Čerin 
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Prvemu berilu sledi psalm z odpevom, ki je sestavni del besednega bogo-
služja in ima velik liturgični in pastoralni pomen, saj spodbuja premišljevanje 
Božje besede. Lahko ga pojemo ali beremo na dialoški način ali pa brez od-
peva. Če psalm pojemo, ga smemo vzeti neodvisno od beril; če ga ne po-
jemo, pa ga je treba vedno brati v podporo premišljevanju Božje besede.  

S psalmom so v bogoslužje Božje besede želeli prinesti različnost, saj bi 
bili brez pesmi odlomki Svetega pisma, prebrani drug za drugim, pretežki za 
dojemanje njihovega sporočila. Hkrati želi ta spev v vernikih povzdigniti duha 
molitve in jih pripraviti na veselje nad odrešenjem, ki ga izraža vzklik »ale-
luja«. 

Kakor so v judovstvu, tako so tudi v krščanstvu psalmi srce osebnega 
in občestvenega bogoslužja, zaradi tega je bil vedno psálter hkrati 
pesmarica in molitvenik, s katerim je starozavezni človek, kot tudi pozneje 
kristjan, vstopal v dialog z Bogom. Psálter, ki velja za prvo in najstarejšo 
pesmarico, je uporabljal tudi Jezus, ko je k Očetu molil in prepeval. Ko je 
romal v tempelj v Jeruzalem, je z drugimi ljudmi med potjo prepeval psalm 
»Veselil sem se, ko so mi rekli: v Gospodovo hišo pojdemo« (Ps 122,1); v 
vrtu Getsémani je molil: »Zakaj si potrta, moja duša« (42); pri zadnji večerji 
pa je prepeval velikonočne psalme, to je psalme z alelujo (113–118) in 
medtem ko je umiral, je molil: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« 
(22,2) ter »V tvoje roke izročam svojega duha …« (31) Tako je vse njegovo 
življenje in delovanje spremljala molitev in petje psalmov.  

26. nedelja med letom 

SLOMŠKOVA NEDELJA 

Nedelja žena in mater 
 

26. 09. 2021 

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

Ponedeljek 27.09. 2021 

Vincencij Pavelski, duh. 
Ob 18.00 za + Jožefo Zajko (N231) 

Torek 28. 09. 2021 

Venčeslav (Vaclav), muč. 
Ob 18.00 za + Heleno Levart (2381) 

Sreda 29. 09. 2021 

Mihael, Gabrijel, Rafael, 

nadangeli 

Ob 18.00 za + Leopolda Brumeca  st. (2268) 

Četrtek 30. 09. 2021 

Hieronim, duhovnik 
Ob 18.00  za + Antona in Ljudmilo Juhart (obl.) 

Petek 01. 10. 2021 

Terezija Deteta Jezusa 
Ob 18.00 za + Ignaca Zabukovška (2230) 

Sobota 02. 10. 2021 

Angeli varuhi 
Ob 7.00 za + Miro Pučnik, Janeza in Frančiško 

27. nedelja med letom 

Rožnovenska nedelja 

Nedelja mož in fantov 
 

03. 10. 2021 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Pavlino Vrbek (obl.) in starše 
Krst Tineta Šoška 

https://www.diz.si/author/alescerin/


 

 

Bralci Božje besede: 
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: Martin Juhart 
2. berilo: Albin Pučnik 

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

28. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

10.10.2021 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Martin Juhart 

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

 

Čiščenje cerkve 

 

Ni dovolj, da znamo mašo opisovati, pomembno je, da znamo biti pri sv. 
daritvi v odnosu z Bogom, da ga zmoremo povabiti v svoje življenje, da 
zmoremo z njim graditi osebni odnos, da sv. maša prehaja v našem 
vsakdanu iz navade v osebno željo! 
 

"Mislim, da danes mir najbolj ruši prav splav, ker je to neposredna vojna, 

pravo ubijanje z materine strani. V Svetem pismu beremo, kako Bog jasno 

pravi: 'Tudi če mati 

pozabi na svojega 

otroka, jaz te ne bom 

pozabil. Zapisal sem te 

na dlan svoje roke.'  

Zapisani smo na dlani 

roke Boga, tako smo mu 

blizu. Tudi tisti nerojeni 

otrok je zapisan na dlan 

božje roke. Najbolj me 

prizadene začetek tega 

stavka: 'Tudi če mati 

pozabi'... Največje zlo in največji rušilec miru je danes prav splav. Tudi nas, 

ki tu stojimo, so naši starši želeli. Ne bi bili tu, če nas naši starši ne bi 

želeli."                                             Mati Terezija 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

26. nedelja med letom 

SLOMŠKOVA NEDELJA 

»Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo 
vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski 

kamen na vrat in ga vrgli v morje.« 
26. 09. – 03. 10. 2021 

Prvega septembra 1995 je mariborski škof dr. Franc Kramberger podpisal usta-
novitveni akt za Vzgojno-izobraževalni zavod Anton Martin Slomšek. Petega 
marca 1997 je Ministrstvo za šolstvo in šport dalo dovoljenje, da se lahko raz-
piše splošni gimnazijski program, in to za šolsko leto 1997/98. Prvega septem-
bra 1997 je Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška pričela s poukom.  
 

V šolskem letu 2021/22 gimnazija praznuje svoj srebrni jubilej. V Slomškovi 
viziji in v njegovem srcu je bila želja, ki se mu ni uresničila, ustanoviti zavod za 
vzgojo mladine. Ko je bil pri papežu Piju IX., mu je poročal o bogoslovju, dija-
škem semenišču, bratovščinah in verskem stanju v škofiji. Pisatelj Alojz Rebula 
to srečanje opiše takole: »Papež ga je vprašal, ali ima lavantinska škofija kakšne 
verske ustanove za vzgojo mladine. Slomšek je odgovoril, da je bila to sicer 
njegova želja, a je žal ni mogel uresničiti zaradi ustanovitve bogoslovja in dija-
škega semenišča. Papež mu je izrazil željo, naj bi Slomšek, potem ko bi bila 
skrb za semenišče mimo, poskrbel tudi za vzgojne ustanove v svoji škofiji.«  
 

Ustanavljanje vzgojno izobraževalnih enot v okviru zavoda Antona Martina 
Slomška lahko razumemo v duhu njegovega neuresničenega poslanstva. Iz 
Slomškove dediščine pa pri vzgoji mladih rodov še danes velja upoštevati nje-
gova življenjska vodila. Slomšek nas uči, da je zdrava domoljubnost edini 
pravi način za ohranjanje svojega in spoštovanje tujega. Uči nas, da celo-
vito spoštovanje pravic narodov ni v nasprotju s sožitjem v večji medna-
rodni skupnosti. Uči nas, da konflikte na polju gospodarstva velja reševati 
umno in ne z revolucijo. 
Kot knezoškof nas uči, da če kot škof vstopa v politično življenje, zagovarja 
narodov interes in svobodo vere, ne pa boj za oblast in kapital. Kot človek, 
ki je vse življenje deloval pedagoško, nas uči, da je delo za pouk in vzgojo 
ljudstva, še posebej mladih, eno od največjih poslanstev, ki si ga lahko 
kdo izbere v svojem življenju. 
Kot duhovnik, škof in pastir nas uči, da je zaveza Kristusu in njegovi Cerkvi 
močnejša, kakor pa so vse vezi in spone časa, v katerem je živel. 
Kot blaženi in svetniški kandidat nas uči, da ne glede na tok zgodovine in 
njenih sprememb preživi tisto, kar je bilo storjeno z ljubeznijo, za ljudi, iz 
odnosa do Boga.         Rektor Vikariata A. M. Slomška dr. Ivan J. Štuhec 

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. 


