
 

1. Z današnjim dnem začenjamo novo veroučno leto. Lepo prosim vse 
starše veroučencev, da se po maši zberemo v župnijski dvorani, kjer boste 
dobili informacije o poteku verouka in kjer boste lahko vpisali otroke pr-
vega razreda, za ostale oddali podpisana veroučna spričevala, prevzeli 
veroučne učbenike, delovne in liturgične zvezke ter poravnali račune. 

2. Danes popoldan bodo ob 15. uri, v mariborski stolnici, posvečeni štirje 
novi diakoni. Priporočam jih v molitev. 

3. Prihodnjo soboto bo kvatrna sobota, dan molitve za duhovniške in redov-
niške poklice; v nedeljo pa bo Slomškova nedelja, ki je hkrati tudi kvatrna 
nedelja in s tem nabirka za bogoslovje. 

4. Iskrena hvala Miranu Leskovarju, Slavku Pučniku, Simonu Korošcu, Mar-
tinu in Slavku Juhartu za spravljanje sekancev, Martinu Juhartu in Simonu 
Korošcu za košnjo trave, Alfonzu Zajku za popravilo oglasne deske; hvala 
za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhi-
njo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

5. Prihodnji torek bomo imeli farovško trgatev. Lepo 
prosim, da se v čim večjem številu zberemo dopoldan 
ob 9.00 uri v našem vinogradu. Lansko leto vas je bilo 
lepo število in tako smo lahko hitro pobrali. Župnijska 
trgatev je praznik župnije, praznik, ko se čim več 
župljanov zbere ob prijetnem delu in druženju. Vabljeni 
in ne pozabite! 

VEROUK-ŠOLA ZA ŽIVLJENJE 
Rimski filozof, politik, dramatik in učitelj Lucij Seneka je ob misli na učitelj-
sko službo zapisal: »Ko sem videl tvoje darove, sem te vzel v svoje dlani 
in te spodbujal. Nisem ti dovolil, da bi hodil leno, spodbodel sem te in te 
večkrat priganjal. Še zdaj ravnam tako, toda zdaj že tečeš in spodbujaš 
še mene.« Te besede naj bodo spodbuda tudi vsem nam, da vsakdo na 
svojem mestu, tako kateheti kot tudi starši in otroci… razmislimo, kako 
narediti verouk in sveto mašo, čim bolj dojemljivo za otroke in nas same. 
Mladi skrivajo v sebi mnogo lepih darov, zato je posebna naloga vseh, ki 
delujemo na področju vzgoje, v tem, da pomagamo otrokom odkrivati nji-
hove darove in z njimi naredimo čim več dobrega.  

Starši, če želite, da bodo vaši otroci ponesli v življenje krščanske 
vrednote, potem jim posredujte te vrednote in tudi osmislite; 
Če želite, da bodo vaši otroci živeli iz zakramentov, jim to pokažite 
z besedo in življenjem iz zakramentov; 
Če želite, da bodo vaši otroci hodili k maši, jim to pokažite z zgle-
dom in spodbudami k soudeležbi pri sveti maši. 

Dragi starši, vse je odvisno od vas, kakšni bodo vaši otroci. Izgovarjati se 
na današnjo družbo, je metanje peska v oči. Res je, da včasih okolje kak-
šnega oddalji od tega, česar je deležen od staršev, po večini pa so otroci 
»ogledalo staršev!« Kritizirati mlade, da ne hodijo k maši je lahko kri-
vično, če jim tega nismo dovolj osmislili, razlagali, jih navdušili in spodbu-
dili. Spodbuda pa mora biti tako z besedo kot z zgledom! Naj bo novo 
veroučno leto priložnost postati odgovornejši starš in kažipot h Kristusu. 
 
1. raz. Renata Pučnik sreda ob 15.00 uri 
2. raz. Renata Pučnik sreda ob 15.00 uri 

3. raz. s. Hermina Nemšak torek ob 15.00 uri 

4. raz. Urška Flis sreda ob 15.00 uri 
5. raz. Urška Flis sreda ob 15.00 uri 

6. raz. Daša Pučnik sreda ob 16.00 uri 
7. raz. Daša Pučnik sreda ob 16.00 uri 

8. raz. Samo Pučnik četrtek ob 17.00 uri 
9. raz. Samo Pučnik četrtek ob 17.00 uri 

 
  

Liturgični zvezek Delovni zvezek Učbenik 

1. Božji otrok sem 5 € 12 € - 

2. Jezus je moj prijatelj 5 € 12 € - 

3. Kristjani praznujemo skupaj 5 € 12 € - 

4. Božje darilo zate 5 € 15,00 € - 

5. Znamenja na poti k Bogu 5 € 7,50 € 9,50 € 

6. Skupaj v novi svet 5 € 7,50 € 9,50 € 

7. Kdo je ta? 5 € 7,50 € 9,50 € 

8. Za tvojo duhovno rast 5 € 13,50 € - 

9. Za tvojo duhovno rast 5 € 13,50 € - 

25. nedelja med letom 

Družinska nedelja 
 

18. 09. 2022 

Ob 07.00   za  žive in + farane  
Ob 10.00  za + Olgo in Janeza Žlegla (obl.) in 

Martina Sinkoviča 

Ponedeljek, 19.09.2022 

Januarij, mučenec 

Ob 19.00 za +Stanislavo (obl.), Avguština in 
Branka Juharta 

Torek, 20.09.2022 

Andrej Kim, mučenec 
Ob 19.00 za + Ano Vagner in rodbino Kuhl 

Sreda, 21.09.2022 

Matej, evangelist 
Ob 19.00 za + Štefko Kropf (418) 

Četrtek, 22.09.2022 

Mavricij, mučenec 
Ob 19.00 za + Ano Pačnik (obl.) 

Petek, 23.09.2022 

Pij iz Pietrelcine, redovnik 

Ob 19.00 za + Viktorijo Jäger in očeta Antona 
Podvršnika 

Sobota, 24.09.2022 

Anton M. Slomšek, škof 

Ob 07.00 za + Jožeta Kuka (obl.) in starše ter + 
Antona Juharta 

Krst Ele Plahuta 

26. nedelja med letom 

Slomškova nedelja 
 

25. 09. 2022 

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

dnike 



 

Čiščenje cerkve 
 

 

 

Bralci Božje besede: 
25. nedelja med letom 

Družinska nedelja 
18.09.2022 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 
1. berilo: Polona Mlakar 
2. berilo: Simona Borovnik 

26. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

25.09.2022 

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

10.00 
1. berilo: Karmen Sadek Pučnik 
2. berilo: Tina Pučnik 

 

V sredo, 21. septembra 2022, bomo obeležili mednarodni dan miru. Zato 
bomo ob 18.00 uri zvonili z vsemi zvonovi, kar 15' in s tem klicali ves svet 
k miru in molitvi za mir v svetu. Na spletni strani Ministrstva za kulturo so 
zapisali: 

Predlagatelji so v pobudi za skupno zvonjenje na mednarodni dan miru ugoto-
vili, da je mnogim Evropejcem vsakodnevni zven milijonov zvonov – glasbe 
brez besed, izhajajoče iz stoletja starih obrti in običajev - zelo ljub. Zvonjenje 
na slišen način predstavlja medkulturnost, saj doni 
iz katedral in podružnic, budističnih templjev ter 
šintoističnih svetišč. Posreduje občutek svečano-
sti, oznanja minevanje časa ter presega meje in 
jezike. Združuje vsakodnevno življenje (naznanja-
nje časa), poziva k miru (zvonova miru v Hirošimi 
in Berlinu) ter spremlja politične dogodke. Je del 
običajev (svečano zvonjenje na dan spomina na 
mrtve),  je glasbena umetnost (karilonska glasba) 
in soustvarja kolektivni kulturni spomin (zvonjenje 
ob različnih obletnicah). Zvok zvonov naj bi v celoti 
izražal to, na kar so želeli pobudniki vseevropskega zvonjenja spomniti in tisto, 
kar želijo posredovati mlajšim generacijam: vrednote složnosti in miru ter zave-
danja o pomembnosti kulturne dediščine v Evropi in po vsem svetu. 

 

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 je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v veli-
kem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen 

tudi v velikem.« 
18. 09. – 25. 09. 2022 

 

Nadškof Alojzij Cvikl: Dragi kateheti, katehisti in katehistinje, starši in 
otroci!  
Vabilo na začetku novega katehetskega leta je, da postajamo učenci 
sinodalnosti: da se med seboj pozorno poslušamo in se tako učimo 
iskrenega pogovora. K temu je še posebej povabljena kateheza za 
mlajše, mlade in odrasle. V prvi vrsti ne gre za pouk o tem, temveč za 
prenašati »sinodalni način v življenje«. V ta način vstopamo z molitvijo in 
poslušanjem Božje besede.  
Smiselno je ohranjati, kar je dobrega, a hkrati v odprtosti sprejemati nove 
razmere, se v njih učiti in skupaj razločevati zrnje od plev. Pomembno je, 
da vemo, kam želimo priti. Najprej sami, potem pa znotraj občestev, 
katerih del smo. Pri določanju smeri naj nam bo v pomoč Slovenski 
katehetski načrt. V njem ni receptov, so pa v njem smerokazi, kako graditi 
osebni odnos z Jezusom Kristusom na posameznih stopnjah rasti v veri.  
Pri tem ne pozabimo, da je Cerkev v eno združena tudi s Cerkvijo v 
nebesih. Morda letos lahko vsako malo občestvo izbere svojega 
zavetnika in se mu priporoča za rast in življenje. Načrtujmo zavzeto, hkrati 
pa svoje korake na poti svetosti vedno znova izročajmo Svetemu Duhu. 
On veje, kjer hoče, in ve za poti, ki so nam še izziv in vprašanje.  
Povezati vsakdanje krščansko življenje s prizadevanjem za svetost je 
edina prava pot. To je tudi rdeča nit predlaganih vsebin v dosedanjih in 
novih katehetskih pripomočkih. Vse vabim, da svoja prizadevanja in ideje 
delite tudi s širšim katehetskim občestvom. Hoja skupaj je namreč v tem, 
da sopotniki drug drugemu omogočamo napredek, rast in podporo (prim. 
Lk 24,15).  
Pri krstu je bilo v nas položeno seme Božjega življenja. Da iz semena 
nastane sad, sta potrebna rast in zorenje. Kateheza pomembno prispeva 
k razvijanju tega semena – Božjega daru vere, ki smo ga prejeli. Kateheze 
ne smemo postaviti na isti nivo z drugimi dejavnostmi, saj ne daje zgolj 
sposobnosti za eno od področij življenja, ampak daje smisel in pomen 
vsem drugim področjem in s tem odgovor na dar krsta, ki smo ga prejeli 
in ki lahko da polni smisel človekovemu življenju.  

Prihova:                  petek, 09. 09. 2022 Sp. Grušovje:          petek, 28. 10. 2022 

Raskovec:              petek, 16. 09. 2022 Preloge:                   petek, 04. 11. 2022 

Dobrova :               petek, 23. 09. 2022 Vrhole:                     petek, 11. 11. 2022 

Dobriška vas:         petek, 30. 09. 2022 Sevec:                      petek, 18. 11. 2022 

Pobrež:                   petek, 07. 10. 2022 Prepuž:                    petek, 25. 11. 2022 

Novo Tepanje:       petek, 14. 10. 2022 Vinarje:                      petek, 02. 12. 2022 

Zg. Grušovje:         petek, 21. 10. 2022 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

