
 

1. V prihodnjem tednu bom tri dni na simpoziju, zato ne bo tukaj svetih maš. 
2. Danes je Slomškova nedelja, zato smo popoldan vabljeni v mariborsko 

stolnico, kjer bo ob 15.00 uri molitvena ura, ob 16.00 uri pa somaševanje 
škofov in duhovnikov. Letos bo minilo 160 let, odkar je bl. škof A. M. 
Slomšek sklenil svoje bogato zemeljsko 
življenje. Letos bodo tudi naši pevci sodelo-
vali pri bogoslužju, za kar se iskreno zahva-
ljujem tako organistki Klavdiji kot tudi pevcem. 
Pridružite se nam, da nas bo čim več. 

3. Preteklo nedeljo smo začeli verouk s sveto 
mašo. Bilo vas je le polovica staršev in otrok. 
Zato se mi porajajo vprašanja: Zakaj verouk, 
če potem ni življenja iz vere?, zakaj učenje o 
Bogu, če potem ni pogovora z Bogom oz. mo-
litve?, zakaj krepiti zavest o Cerkvi, če potem 
nismo dejavni v Cerkvi?, zakaj poznavati kr-
ščanske vrednote, če jih potem doma ne ure-
sničujemo?, zakaj prejeti zakramente, če jih potem ne živimo?, zakaj biti 
starš, če potem nimamo časa za otroka? Starši, vzljubite poslanstvo kr-
ščanskega vzgajanja in življenja, ki vam je zaupano. Bog pričakuje od vas, 
da ste otroku zgled dejavne vere, upanja in ljubezni!  

4. Danes je tudi kvatrna nedelja, zato bo današnja nabirka šla za vzdrževa-
nje bogoslovcev. Hvala za vsak vaš dar. 

5. Iskrena hvala Daniju Lubeju za servis centralne peči; hvala vsem, ki ste 
se udeležili trgatve, bilo vas je samo 10, prvič tako malo. Iskren boglonaj: 
Alojzu Lubeju, Slavku Figeku, Dušanu in Štefka Podergajs, Janezu in 

Branki Pučnik, Marti Pristovnik, Renati Pučnik, Jožici Rorič, Damijanu To-
mažiču in Mirjani Magič. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse da-
rove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

6. Verouk za birmance bo ob sredah in sicer ob 17.00 uri. 
Kaj storiti, da bodo otroci rajši molili rožni venec? 

Rožni venec je preprosta in že več stoletij stara molitev, ki se je ohranila 
vse do danes. Odrasle ponavljanje enih in istih besed pomirja in nam 
omogoča poglobljen odnos z Bogom in Marijo, medtem ko se otroci pri tej 
molitvi pogosto dolgočasijo. Če želimo, da bodo otroci radi molili rožni 
venec, je pomembno, da ga prilagodimo njihovi starosti. 
Pri mlajših otrocih je za začetek že dovolj, če (pri večerni molitvi) 
zmolimo eno zdravamarijo na dan. Pri tem si lahko pomagamo z Marijinim 
kipcem oz. sliko, okrog katere bomo vsak dan postavili en kamenček 
(postavimo deset kamenčkov za nizanje). Vsak kamenček predstavlja 
eno zdravamarijo, ki nas počasi, z molitvijo, pripelje v Marjino varno 
naročje. Po desetem dnevu lahko kamenčke nanizamo na vrvico s križem 
in oblikujemo rožni venec. V mesecu oktobru lahko z molitvijo nadaljujemo 
tako dolgo, da si vsak član družine oblikuje svoj rožni venec ali pa si 
družina naredi skupen družinski rožni venec.    
Z večjimi otroki že lahko (pri večerni molitvi) zmolimo celo desetko 
rožnega venca in si tudi izberemo en del rožnega venca (veseli, svetli, 
žalostni, častitljivi del). Pri tem je dobro, da ima vsak član družine svoj 
rožni venec ali pa si ga podajamo iz roke v roko. Mi imamo na razpolago 
več rožnih vencev, tako si lahko vsak izbere svojega. Pred molitvijo z 
možem otrokom razloživa, kdo nam je rožni venec podaril oz., kje sva ga 
kupila in kakšni spomini naju vežejo nanj. Npr.: to je babičin rožni venec. 
Še zdaj jo vidim, kako je sedela v kuhinji in ga zvečer molila. Ali pa: ta 
rožni venec je poročno darilo gospe Nade. Preden nama ga je poklonila, 
je celega zmolila za naju, da bi bil najin zakon srečen. 
V družinah z mlajšimi otroki je dobro, da vsak član družine moli eno 
zdravamarijo »naprej«, drugi pa mu v zboru odgovarjajo (Sveta Marija). 
Tako vsa družina v molitvi dejavno sodeluje in ji lažje zbrano sledi. Ko so 
otroci večji, lahko sami molijo »naprej«, medtem ko jim starši odgovarjajo. 
Če želimo, da bo molitev še bolj poglobljena, lahko pred vsako 
zdravamarijo oz. desetko izrečemo svoj molitveni namen. Npr. To 
zdravamarijo bomo zmolili za mojo prijateljico, ki je bolna; za pogum na 
tekmi, za potrpežljivost pri vzgoji otrok … Na tak način otroci ne bodo 
doživljali molitve rožnega venca kot golo ponavljanje, temveč bo vsaka 
zdravamarija za njih konkretna in osebna, njihova molitev pa bolj zavzeta. 
Iz lastnih izkušenj lahko povem, da se pri takšni molitvi rado zgodi, da je 
kar naenkrat premalo jagod v eni desetki. Če se to zgodi, pričnite z novo 
desetko. A ni to bistvo rožnega venca?             dr. Iva Nežič Glavica 

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 

Ponedeljek, 26.09.2022 

Kozma in Damijan, muč. 
Ob 7.00 za + Olgo Pučnik (495) 

Torek, Vincencij Pavelski, duh. --------------------- 

Sreda, Venčeslav (Vaclav), muč. --------------------- 

Četrtek, Mihael, Gabrijel, Rafael --------------------- 

Petek, 30.09.2022 

božji sl. Andrej Majcen 
Ob 19.00 za + Kristino Bučar (515) 

Sobota, 01.10.2022 

Terezija Deteta Jezusa 

Ob 07.00 za + žpk. Martina Tonkoviča (30. 
dan) 

27. nedelja med letom 

Rožnovenska nedelja 
 

02. 10. 2022 

Ob 07.00   za  žive in + farane  
Ob 10.00  za + Miro Pučnik, Frančiško in Ja-

neza 



Čiščenje cerkve 
 

 

 

Bralci Božje besede: 
26. nedelja med letom 

Slomškova 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 

27. nedelja med letom 
Rožnovenska nedelja 

02.10.2022 

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

10.00 
1. berilo: Iza Pučnik 
2. berilo: Pija Pučnik 

28. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

09.10.2022 

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

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

 

Papež Frančišek: Vir dostojanstva vsakega človeka in možnost 
univerzalnega bratstva je Jezusov evangelij, učlovečen v življenju 
krščanske skupnosti: »Če glasba evangelija preneha odmevati v naši 
notranjosti, bomo izgubili: veselje, ki izvira iz sočutja; nežnost, ki se porodi 
iz zaupanja; sposobnost sprave, ki ima svoj izvor v vedenju, da nam je 
odpuščeno in da smo poslani. Če bo glasba evangelija nehala igrati po 
naših domovih, po naših trgih, po službah, v politiki in ekonomiji, smo 
ugasnili melodijo, ki nas spodbuja, da se bojujemo za dostojanstvo 
vsakega moškega in ženske« (Govor med ekumenskim srečanjem v Rigi 
(Latvija, 24. septembra 2018). 

 

Razlaga nedeljskega in prazničnega evangelija za otroke 
Drage mame, v letošnjem Liturgičnem zvezku, ki ga otroci uporabljajo za 
zbiranje nalepk od maše, so letos tudi QR kode. To so povezave na video 
z razlago nedeljskega oz. prazničnega evangelija. Posneli so jih Marko 
Rijavec, Jože Plut, Martin Zlobko, Urban Lesjak, Marko Čižman in Mitja 
Markovič. 
Videi so na voljo zastonj. Če vam bodo v pomoč, jih prosim delite še z 
drugimi starši. Zelo vam bom pa hvaležna tudi, če se naročite na YT kanal 
Družina media (je brezplačno, brez obveznosti, samo klikneš Naroči se). 
Pa še intervjujček o teh videih z urednico Mavrice Melito Košir. Mojca 

 

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 

»Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, 
se ne bodo dali prepričati, četudi kdo 

vstane od mrtvih.« 
25. 09. – 02. 10. 2022 

 

Na letošnjo Slomškovo nedeljo se spominjamo 160 let, odkar je bl. škof 
A. M. Slomšek sklenil svoje bogato zemeljsko življenje. Slomšek nam daje 
zgled prevajanja evangelija v življenje, ki postane eno samo hrepenenje 
po Bogu, domu in obljubljeni dediščini ter večni sreči. Slomšek je zapisal, 
da so nebesa dom, hiša našega ljubega Očeta in našega brata Jezusa 
Kristusa, domačija ali stanje, v katerem zveličani Boga spoznavajo in ga 
ljubijo. Z veliko mero zaupanja je ponavljal: »Naj stane, kar hoče, nebesa 
morajo biti naša!«. Tako se je v tem duhu zaupanja razdajal in na tak 
način poglabljal svojo lastno svetost ter odprtost Svetemu. 

Cerkev nam daje svetniškega škofa Slomška za vzgled in v po-
snemanje. Ne gre za to, da bi ga častili po Božje, ampak, da bi se mu 
priporočali, da bi nam po njihovi priprošnji Bog podaril svoje milosti, kajti 
prav po svetnikih se Bog na poseben način razodeva. Nek mislec je zapi-
sal, da je »v svetniku Bog zaigral najlepšo melodijo svoje vsemogočnosti 
in dobrote«. Zato, častiti svetnike in se jim priporočati pomeni slaviti učin-
kovitost Kristusovega sredništva. Z drugimi besedami. Svetnike častimo 
zato, da se v njih srečamo s Kristusom. In ko jih častimo, se veselimo 
Kristusovega odrešilnega dela. 

Slomškovo svetništvo nam govori, da smo tudi mi poklicani k ju-
naškemu življenju po evangeliju na poti k svetosti. Zato naj nas ne zbe-
gajo viharji življenja, ki se kažejo v zaničevanju Cerkve in širjenju nere-
snic. Tudi v času Slomškovega življenja, kakor ob odprtem grobu, so ga 
nekateri obsipavali s pljunki in zaničevanjem zaradi širjenja večne resnice 
in krščanskih vrednot. Kljub temu pa je ostal in ostaja Slomšek svetla 
zvezda svetosti in pokončnosti kristjana. Njegova nebeška slava nam za-
gotavlja, da zadnji cilj našega duha ni uničenje; da zadnji cilj našega te-
lesa ni strohnitev, temveč polnost veselja pri Bogu, večna radost pred nje-
govim obličjem. Zato odkrivajmo v Slomšku vse tisto, kar ga je privedlo 
na svetilnik svetništva, in naše življenje bo postajalo vedno srečnejše in 
duhovno bogatejše. Naj zaključim s Pascalovimi besedami, ki pravi: »Do-
volj je svetlobe za tistega, ki hoče videti, in dovolj teme za tistega, ki ima 
nasprotno stališče«. 

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. 

https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2018-09/apostolsko-potovanje-latvija-ekumensko-srecanje.html
https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2018-09/apostolsko-potovanje-latvija-ekumensko-srecanje.html
https://www.druzina.si/clanek/melita-kosir-navadimo-otroke-na-poslusanje-bozje-besede
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

