
1. Danes obhajamo misijonsko nedeljo. Iskrena hvala za vaš dar za misijone. 
Ob finančni podpori pa ne pozabimo na najpomembnejše, to je na molitev za 
misijonarje in za te, ki jim oznanjajo evangelij, obenem pa ne pozabimo tudi 
na zavest, da smo vsi misijonarji. Dragi starši, vi ste prvi misijonarji v vaših 
družinah. Ne pozabite oznanjati Kristusa vašim otrokom z besedo in zgledom, 
kajti s tem, ko Ga oznanjate vašim otrokom, Ga oznanjate tudi sebi. Misijon 
je tudi naše osebno posvečenje. Preko naše 
osebne posvetitve in svetosti se posvečuje tudi 
svet in stvarstvo okrog nas. 

2. Iskrena hvala g. nadškofu Marjanu Turnšku za 
obhajanje svetih maš v času moje odsotnosti. 
Da imamo lahko škofa v naši sredi je velika čast 
in milost, še večja pa, da se lahko udeležimo 
svete maše. 

3. V prihodnjem tednu ne bo verouka, ker so 
»krompirjeve počitnice«. Kljub temu pa starši ne pozabite moliti z otroci, kajti 
počitnice niso od molitve, ampak od šole. 

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

5. Približuje se november, ko bomo obnavljali zvonik pri Sv. 
Joštu. Vsak je povabljen, da po svojih zmožnostih daruje za 
obnovo zvonika in s tem potrdi, da je »živi ud« naše župnije.  

 

Misijonska nedelja je nedelja molitve za nove misijonarje, misijonarje naših 
družin, otrok, mladine in odraslih, 
nedelja vživljanja v potrebe Cerkve.  
Papež Frančišek pravi: Misijonska 
nedelja naj nas spodbudi, da bomo 
pogumno in vztrajno prosili 
»gospodarja žetve, naj pošlje delavce 
na svojo žetev« (Lk 10,2). Zavedamo 
se namreč, da poklicanost k poslanstvu 
ni stvar preteklosti ali romantični 
spomin na neke druge čase. Jezus 
danes potrebuje srca, ki so sposobna živeti poklicanost kot resnično zgodbo 
ljubezni, ki jih bo napotila, da bodo šli na obrobja sveta in postali glasniki in 
orodja sočutja. In gre za klic, ki ga Jezus namenja vsem, čeprav ne vsem 
na isti način.  
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Sveti Avguštin je zapisal: »Evangeliji so Kristusova usta. V 
nebesih sedi, vendar ne neha govoriti na zemlji.« To pomeni, da v 
Cerkvi, ko se bere Sveto pismo, Bog sam govori svojemu ljudstvu. 
Nepoznanje evangelija je nepoznanje Kristusa. On je zmeraj navzoč v 
svoji besedi, ki obnavlja in deli dobrine odrešenja in je v moči Svetega 
Duha vselej živa in učinkovita. 

Branje evangelija je vrhunec besednega bogoslužja. Zato je pri-
merno, da ga diakon ali duhovnik poje. Če ga ne poje je zaželeno, da zapoje 
vsaj pozdrav, napoved »Iz svetega evangelija« in vzklik »Kristusov evange-
lij«, medtem ko lahko na koncu branja vzklik »Božja beseda« ali »Kristusov 
evangelij« zapoje tudi kateri izmed pevcev, ne le tisti, ki je odlomek bral. 

Ker nam pri branju ali petju evangelija govori Kristus, se spodobi, da to 
veselo oznanilo beremo iz dostojne evangeljske knjige ali evangeliarij: da 
je lepo pisana in vezana, da jo prinesemo na začetku maše v procesiji in 
nato med alelujo od oltarja k ambonu s kadečo se kadilnico in med svečami, 
da jo diakon ali duhovnik na začetku evangelija pokriža in nato še sebe; da 
poslušamo evangelij stoje in da na koncu evangelija diakon ali duhovnik, ki 
je bral evangelij, poljubi evangeljsko knjigo, ali jo odnese škofu, da jo 
poljubi. 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« (Rupert iz Deutza). 

 

Bralci Božje besede: 

30. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Misijonska nedelja 
 

24. 10. 2021 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Leopolda Juga  

Ponedeljek 25. 10. 2021 

Tadej (Dejan), škof 
 

Torek 26. 10. 2021 

Lucijan in Marcijan 
 

Sreda 27. 10. 2021 

Sabina Avilska 
Ob 18.00 za + Janeza Pučnika (8. dan – N285) 

Četrtek 28. 10. 2021 

Simon in Juda Tadej 
Ob 18.00  za + Jožefa Skerbiša (ml.) 

Petek 29. 10. 2021 

Mihael Rua, duhovnik 
Ob 18.00 za + Jožefo Zajko (N232) 

Sobota 30. 10. 2021 

Marcel, mučenec 
Ob 7.00 za + Slavka in Friderika Brumeca (obl.) 

31. nedelja med letom 

Žegnanjska nedelja 
 

Bolfenk, 31. 10. 2021 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Martina in Liziko Menhard (obl.) 



30. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

24.10.2021 

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

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

31. nedelja med letom 
Žegnanjska nedelja 

31.10.2021 

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

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

32. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

07.11.2021 

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

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

 

Čiščenje cerkve 

 

Letos razmišljamo o poslanstvu misijonarjev v luči patra Miha Drevenška, ki 
je 34 let deloval v Zambiji. Izmirski nadškof p. Martin Kmetec OFMConv.  ga 
je opisal takole: »Vse njegovo misijonsko delo, ki ga je opravljal, izraža 

njegovo skrb za Cerkev in za 
človeka. Imel je neizmerno 
srce za uboge. Vedno jim je 
na kakršenkoli način 
pomagal, za njihove pravice 
se je boril tudi v časopisju in 
drugih sredstvih javnega 
obveščanja. Vsepovsod je 
vedno nekaj gradil, saj so bile 
potrebe velike; vedno je bil v 
gibanju ali na poti. Bil je pač 
misijonar. Na misel mi 
prihajajo alpinisti, ki izgubijo 

življenje v Himalaji, pod najvišjimi gorami; ostanejo tam, kjer jih je zakopala 
njihova ljubezen do sten in višin. Takšen je bil p. Miha. Ljubil je višine, ki mu 
jih je omogočala molitev, ljubezen do Ljubezni, za katero je živel in umrl. 
Njegove stene so bile trdo delo; tako trdo, da srce na koncu ni zmoglo vseh 
naporov. Dozorel je v krajšem času, kot bi kdo pričakoval; vendar je opravil 
delo, ki mu ga je naložil Gospod, prehodil je pot, ki ga je pripeljala do cilja. 
Naj pri Bogu prosi za nas.«  
 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

30. nedelja med letom 

MISIJONSKA NEDELJA 

»Pojdi, tvoja vera te je rešila!« 
  24. 10. – 31. 10. 2021 

Papež Frančišek : Cerkvena skupnost pokaže svojo lepoto vsakič, ko se s 
hvaležnostjo spomni, da nas je Gospod prvi ljubil (prim. 1 Jn 4,19).  
Misijonarske gorečnosti ne moremo nikoli doseči kot posledico razmišljanja 
in računanja, ampak moramo stopiti v »stanje poslanstva« je odsev hvaležno-
sti. Pričevanje za to imamo v Apostolskih delih, v knjigi, ki jo imajo misijonarji 
vedno pri roki. To je knjiga, ki pripoveduje, kako se je vonj evangelija širil, 
ko je šel mimo, in zbujal veselje, ki ga more dati samo Duh. Knjiga Apo-
stolskih del nas uči živeti preizkušnje tako, da se stisnemo h Kristusu, da bi v 
nas dozorelo prepričanje,  »da more Bog delovati v vseh okoliščinah, tudi 
sredi neuspehov« in gotovost, da »bo zagotovo obrodil sad (prim. Jn 15,5), 
kdor se Bogu izroči in podari iz ljubezni«. 
Kot apostoli in prvi kristjani tudi mi recimo z vso močjo: »Ne moremo, da ne 
bi govorili o tem, kar smo videli in slišali« (prim. Apd 4,20). Vse, kar smo 
prejeli, vse, kar nam je Gospod postopoma podaril, nam je dal, da bi to 
zastavili in zastonjsko podarili drugim. Kakor apostoli, ki so videli, slišali 
in otipali Jezusovo odrešenje (prim 1 Jn 1,1-4), se tudi mi danes lahko 
dotaknemo trpečega  in slavnega Kristusovega mesa v vsakdanji zgodovini 
ter najdemo pogum, da bomo z vsemi delili usodo upanja, tisto zanesljivo 
znamenje, ki se rodi iz zavesti, da nas Gospod spremlja. Kot kristjani 
Gospoda ne moremo zadrževati zase, saj evangelizacijsko poslanstvo 
Cerkve kaže njegovo celostno in javno vrednost pri preobrazbi sveta in pri 
skrbi za stvarstvo. 
Tema Svetovnega misijonskega dneva letos: »Ne moreva, da ne bi govorila 
o tem, kar sva videla in slišala« (Apd 4,20) je povabilo vsakemu od nas, da 
»poskrbimo« in povemo, kaj nosimo v srcu. To poslanstvo je in je vedno bilo 
istovetnost Cerkve: »Cerkev obstaja, da evangelizira.« Življenje naše vere 
v osebni osami ali v zaprtosti v majhne skupine oslabi, izgubi preroškost ter 
sposobnost čudenja in hvaležnosti. Njegova lastna dinamika zahteva vedno 
večjo odprtost, ki je sposobna doseči in objeti vse. Prve kristjane sta privlačila 
Gospod in novo življenje, ki ga je on podaril, da bi šli med ljudstva in pričevali 
o tem, kar so videli in slišali. To so delali z velikodušnostjo, hvaležnostjo in 
plemenitostjo, ki so lastne tistim, ki sejejo vedoč, da bodo drugi uživali sad 
njihove pridnosti in žrtve.  

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. 


