
1. Danes je rožnovenska nedelja zato je prav, da danes in po možnosti vsak 
večer, še posebej v mesecu oktobru, ki je Marijin mesec, mesec rožnega 
venca, zmolite vsaj eno desetko rožnega venca skupaj vsi člani družine. Mo-
liti pomeni dovoliti Jezusu, da z našimi molitvami v nas nagovarja Očeta. Sv. 
Avguštin pravi: »On moli v nas kot naša glava, za nas kot naš veliki duhovnik 
in mi ga molimo kot svojega Boga.« 

2. Učenci in učiteljice POŠ Prihova nas obveščajo, da bo na podružnični šoli 
Prihova potekala zbiralna akcija odpadnega papirja. V ta namen nas na-
prošajo, da jim priskočimo na pomoč. Pred šolo bo zabojnik, kamor lahko 
odložimo papir. Zbrana sredstva bodo namenili različnim dejavnostim, ki po-
tekajo na šoli. Zbiralna akcija bo potekala od  6. 10. do 13. 10. 2021.  

3. Iskrena hvala vsem, ki ste prišli na trgatev: Alojzu Lubeju, Slavku Juhartu, 
Slavku Figeku, Janezu in Branki Pučnik, Janku in Majdi Brdnik, Cvetki Go-
renjak, Antonu Juhartu, Petru Tonkoviču, Damijanu Tomažiču, Ivu Sagadinu, 
Darji Lubej, Pavlici Pučnik, Renati in Metodu Pučniku, Štefki in Dušanu Po-
dergajsu, Štefki Kropf, Jožici Rorič, Daniju Lubeju za prešanje ter gospodinji 
Mirjani za dobro kosilo. Ker nas je bilo veliko smo hitro pobrali grozdje in se 
veselili lepega pridelka. Bogu in vsem vam iskrena hvala.  

4. V prihodnjem tednu bo verouk za 5. in 6. raz. v petek ob 15.00 uri ter za 7., 
8. in 9. pa ob 16.00 uri. Ker bomo obhajali zakrament sv. spovedi, lahko 
starši, ki imate otroke v različnih razredih, le-te pripeljete ob isti uri. 

5. Včeraj smo začeli z rednimi srečanji mladine in naredili načrt dejavnega so-
delovanja v župniji, obenem smo razmišljali o današnjem prvem berilu in o 
mnogih oblikah osamljenosti današnjega človeka. Pogrešali smo nekatere 
mladince in mladinke, ki pa verjamem, da se nam bodo prihodnjič pridružili. 

6. Iskrena hvala Martinu Juhartu in Damijanu Tomažiču za razno-
vrstna dela, hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

7. V novembru bomo obnavljali zvonik pri Sv. Joštu. Vsak je povab-
ljen, da po svojih zmožnostih daruje in s tem 
potrdi, da je »živi ud« naše župnije.  
 

Gospod Bog je rekel: »Ni dobro človeku samemu biti. 

Naredil mu bom pomočnico, njemu primerno… Ta se bo 

imenovala móžinja, kajti iz moža je vzeta.« (1. berilo) 
 

22                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

BESEDNO BOGOSLUŽJE – SPEV Z ODPEVOM 14 

S psalmi izražamo tožbo, prošnjo, pokoro, češčenje, hvalo in za-
hvalo. Z njimi opisujemo Božje razodevanje, obžalujemo težo grehov, izra-
žamo zaupanje in zahvalo, veselje in hvalnico in prosimo za različne po-
trebe. S psalmi ljudstvo odgovarja na razodeto Božjo besedo. Ker je ta 
odgovor raznovrsten, so tudi psalmi po svoji vsebini in literarni vrsti razno-
vrstni. Sv. Pavel pa je tudi svetoval in spodbujal, da se naj pozdravljajo z 
vzkliki iz psalmov in jih tako vpletajo v vsakdanje življenje. 

Ker so psalmi navdihnjena Božja beseda, smo lahko ob molitvi ali 
petju psalmov tudi mi navdihnjeni od Svetega Duha, zato sv. Pavel 
spodbuja Efežane: »Nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi 
pesmimi.« (Ef 5,19–20) Nagovarjati se s psalmi pomeni prepletati 
vsakdanje življenje z navdihnjeno Božjo besedo, s prižiganjem Duha, ki 
omogoča novo pesem. Nova pesem pa ni novo besedilo, ampak nov duh 
in žar, nova izročitev in podaritev Bogu, s katero pojemo psalm. Taka 
pesem nas osvobaja naše bede in naših slabosti ter nas vodi v novo 
»pesem življenja«, s katero moremo oznanjati Pavlove besede: »Ne živim 
več jaz, v meni živi Kristus.« (Gal 2,20) 

Četudi so psalmi nastali pred mnogimi stoletji in so pisani v 
takratnem zgodovinskem kulturnem okolju, niso nič manj moderni in 
nagovorljivi kot takrat, ko so bili napisani. Ker so navdihnjena molitev in ker 
v psalmih najdemo človekovo življenje v vseh razmerah, ne morejo nikoli 
postati zastarela molitev, ki bi jo smeli zamenjati z drugimi pesnitvami, 
namreč v vseh razmerah našega življenja lahko kličemo Bogu z besedami 
psalmista: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo Gospod, […] kajti v zvitku 
knjige je o meni pisano.« (Ps 39) 
 

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 

Ponedeljek 04.10. 2021 

Frančišek Asiški 
Ob 7.00 za + Alojzijo Klajžar (117) 

Torek 05. 10. 2021 

Marija Favstina Kowalska 
 

Sreda 06. 10. 2021 

Bruno, redovnik 

Ob 15.00 pogrebna za + Antonijo Lah 

Ob 18.00 za + Ivana (obl.), Julijano in Stanka 

Mlakarja 

Četrtek 07. 10. 2021 

Rožnovenska Božja Mati 
Ob 18.00  za žive in pokojne Podgrajškove 

Petek 08. 10. 2021 

Benedikta, mučenka 
Ob 18.00 za + Marijo Potočnik (N95) 

Sobota 09. 10. 2021 

Abraham in Sara 

Ob 7.00 za + Franca Polegeka (2338) 

Ob 11.00 krst Filipa Sevška 

28. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 
 

10. 10. 2021 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + iz družine Šprager 



Bralci Božje besede: 
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 

29. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

17.10.2021 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Mira Rubin 

10.00 
1. berilo: Timi Kos 
2. berilo: Pija Pučnik 

 

Čiščenje cerkve 

 

Vloga moža in očeta v družini: Najprej naj moški spravi v red odnos s svojo 
ženo, da bo doma tako kot je treba. Če to ni v redu, potem vse drugo pade. 
Nek duhovnik je rekel, da se ‘poročena krščanska žena posvečuje doma’. 
Enako velja za moža! Sadovi trdnega odnosa z ženo se bodo poznali na 
otrocih in v skupnosti (zgled!).             Aleš Čerin 
 

Msgr. dr. Anton Stres: V Komisiji Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski 
konferenci smo prepričani, da je cepljenje eden od najbolj učinkovitih ukre-
pov za omejitev in izkoreninjenje pandemije Covid-19. Zato podpiramo pri-
zadevanja vseh strokovnih služb, vlade in nevladnih organizacij v Sloveniji, 
da državljane spodbudijo k cepljenju. Odgovornost vsakega državljana je, 
da zaščiti svoje zdravje ter življenje in zdravje svojih bližnjih. V komisiji ob 
tem izražamo zdravstvenim delavcem in vsem drugim priznanje in zahvalo 
za vse prizadevanje, da se cepi čim večji delež populacije in tako zmanjša 
število okužb ter posledična obremenjenost zdravstvenega sistema. 
 

Papež Frančišek: »Cepljenje s cepivi, ki so jih odobrile pristojne ustanove, 
je dejanje ljubezni. Tudi prispevati k temu, da bi se večina ljudi cepila, je 
dejanje ljubezni. Ljubezen do samega sebe, ljubezen do domačih in prijate-
ljev, ljubezen do vseh ljudstev. Ljubezen je tudi družbena in politična, je uni-
verzalna, prekipeva od majhnih dejanj osebne ljubezni, ki so sposobna spre-
meniti in izboljšati družbo.« 

https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2021-08/papez-francisek-v-video-sporo-
cilu-spodbuja-cepljenje-proti-covid.html 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

27. nedelja med letom 

ROŽNOVENSKA NEDELJA 

»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in 
ne branite jim, kajti takšnih je Božje kra-
ljestvo. Resnično, povem vam: Kdor ne 
sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, 

nikakor ne pride vanj.« 
  03. 10. – 10. 10. 2021 

Papež Frančišek moli med rožnem vencu pred Marijo takole: V seda-
njem položaju, ki je nabit s trpljenjem in stiskami, ki žalostijo ves svet, se 
zatekamo k tebi, Božja Mati in naša Mati, in pribežimo pod tvoje varstvo. 
O Devica Marija, obrni svoje milostljive oči v nas v tej pandemiji koronavirusa 
in potolaži tiste, ki so se izgubili in jokajo zaradi smrti najdražjih. Podpiraj 
tiste, ki so v stiski zaradi bolnikov, katerim ne morejo biti blizu, da ne bi širili 
okužbe. Vlij zaupanje v tiste, ki so v tesnobi zaradi negotove prihodnosti in 
zaradi posledic v gospodarstvu in na področju dela. 
Božja Mati in naša mati, izprosi nam od Boga, Očeta usmiljenja, da se ta 
huda preizkušnja konča in se na obzorje vrneta upanje in mir.  
Obvaruj zdravnike, zdravstveno osebje in prostovoljce, ki so v tem obdobju 
negotovosti v prvih bojnih vrstah in tvegajo svoje 
življenje, da bi reševali druga življenja. Spremljaj njihove 
junaške napore in jim dajaj moči, dobrote in zdravja. 
Podpiraj odgovorne v politiki, da bodo delovali z 
modrostjo, skrbjo in velikodušnostjo, da bodo pomagali 
tistim, ki jim manjka življenjskih potrebščin, da bodo z daljnovidnostjo in v 
duhu solidarnosti začrtali socialne in ekonomske rešitve. 
Presveta Mati, dotakni se vesti, da bodo neizmerne vsote, ki jih porabijo za 
kopičenje oborožitve, namesto tega namenili za pospeševanje ustreznega 
študija za preprečitev podobne katastrofe v prihodnosti. 
Preljuba Mati, daj, da bo rasel v svetu čut pripadnosti eni veliki družini, da 
se bomo zavedali vezi, ki vse povezujejo, da bomo v bratskem in solidarnem 
duhu priskočili na pomoč v tolikšnih revščinah in bedah. Okrepi trdnost v 
veri, vztrajnost v služenju, stanovitnost v molitvi. Objemi vse svoje 
preskušane otroke in izprosi od Boga, da nas bo s svojo vsemogočno roko 
osvobodil te strašne epidemije, tako da se bo lahko življenje v vedrini vrnilo 
v svoj običajni tek. Izročamo se tebi, ki siješ na naši poti kot znamenje rešitve 
in upanja, o milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija. Amen. 
 

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. 10. 2021 

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

https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2021-08/papez-francisek-v-video-sporocilu-spodbuja-cepljenje-proti-covid.html
https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2021-08/papez-francisek-v-video-sporocilu-spodbuja-cepljenje-proti-covid.html

