
 

1. Danes je rožnovenska nedelja in s tem klic k molitvi rožnega venca. Gre 
za »evangeljsko« molitev, saj se v njej spominjamo Kristusovega učlove-
čenja, rojstva, trpljenja, vstajenja in poveličanja. Imenujemo pa jo tudi 
»Marijin psalterij«, saj je sestavljena po vzoru 150. psalmov. Lepo prosim, 
da pred vsako mašo pridete k molitvi rožnega venca, s katerim se bomo 
najlepše pripravili na obhajanje svete maše. 

2. V prihodnjem mesecu bodo večerne svete maše ob 18.00 in ne več ob 
19.00 uri, saj se vsak dan hitreje temni. 

3. V prezbiteriju ste lahko opazili, da smo na »podes« ali oder, na katerem 
je oltar, namestili nove kovinske obrobe zaradi nekoliko dotrajanega iti-
sona, za kar se iskreno zahvaljujem mizarju Otu iz Maribora.  

4. Prav tako ste v prezbiteriju lahko opazili, da manjka slika milostne podobe 
Božje Matere. Na pobudo Boštjana Roškarja iz Pokrajinskega muzeja na 
Ptuju smo jo dali v restavriranje konzervatorki-restavratorki mag. Darji 
Srebnik iz Sv. Jurija ob Ščavnici. Iščemo sponzorja za omenjeno delo.  

5. Iskrena hvala Petru Tonkoviču za pospravljanje klopotca, hvala za čišče-
nje in krašenje cerkve, darove za kuhinjo in vsakršno vašo dobroto. 

6. Učenci in učiteljice POŠ Prihova nas obveščajo, da bo na podružnični šoli 
Prihova potekala zbiralna akcija odpadnega papirja. V ta namen nas 
naprošajo, da jim priskočimo na pomoč. Pred šolo bo zabojnik, kamor 
lahko odložimo papir. Zbrana sredstva bodo namenili različnim dejavno-
stim, ki potekajo na šoli. Zbiralna akcija bo potekala od  3. do 10. oktobra 
2022. Že v naprej iskrena hvala za sodelovanje. 

Teden za življenje 
Od 2. – 9. oktobra 2022 bomo obhajali že 

31. Teden za življenje. Naslov »Ne zavrzi živ-
ljenja« smo letos izbrali z mislijo na grožnje 
človeškemu življenju tako ob spočetju in pred 
rojstvom, kot tudi v mladosti ter zdaj še do-
datno v bolezni in starosti. V priprošnji k Sve-
temu Duhu za dar vednosti in dar moči spod-
bujajmo drug drugega k spoštovanju Življenja. 
 

Anton Martin Slomšek: 
»Krščanske nauke lahko 

vsakdo daje, kdor jih zna; ali učence za Božje reči le 
tisti obudi, ki ima svoje srce vneto Božje ljubezni. Ta-
kih mater in očetov pa močno pogrešamo, takih uči-
teljev premalo imamo. Hočeš otroke za sveto vero 
oživiti, moraš tudi ti za sveto vero goreti; saj se iz ledu 
ogenj ne ukreše.« 
 

Dr. Sebastjan Kristovič, Kako vzgojiti nesrečnega otroka? 
Če želimo, da bo otrok nesrečen, nezadovoljen s sabo in življenjem, 

nezainteresiran in v svojem življenju ne bo videl smisla, ga je treba 
razvajati in mu kupovati čim več stvari. Učinkovitost se še poveča, če mu 
kupujemo čim dražje stvari, uveljavljenih in priznanih znamk, ki dodatno 

poudarjajo osebnostni status. 
Danes smo skorajda obsedeni s kupovanjem in 

nudenjem vsega, kar si otrok/mladostnik zaželi. In 
to takoj. Vse to nakupovanje je pravzaprav 
simptom notranje praznine. Bolj kot je človek 
notranje negotov, prazen in z neizgrajeno 
samopodobo, bolj skuša to nadomestiti z zunanjimi 
potrditvami. In bolj so v to zanko ulovljeni starši, 
toliko večja je verjetnost, da bodo tudi otroci. 

Nekdo, ki dobi vse, kar si zaželi, sčasoma izgubi 
veselje do vsega tega, kar dobi. Ker se mu za to ni 

bilo treba potruditi in v to ni vložil nič svojega časa in energije, tega 
posledično tudi ne ceni. Otroka vzgajamo, da ne ceni in ne spoštuje 
tistega, kar dobiva. Še več, tudi ne spoštuje in ceni tistih, ki mu to dajejo 
in kupujejo. V glavnem so to starši. 
Otrok, ki se mu v življenju za nič ni bilo treba potruditi, ki ni razvijal 
delovnih navad, ki mu za nič ni bilo treba prevzeti odgovornosti in ni 
razvijal vztrajnosti, bo verjetno vse življenje nesrečen. Seveda bodo za to 
njegovo nesrečo vedno krivi starši. 

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 

Ponedeljek, 03.10.2022 

Gerard, opat 
Ob 7.00 za + Jožefa Mlakarja (558) 

Torek, 04.10.2022 

Frančišek Asiški, red. ust. 
 

Sreda, 05.10.2022 

Marija Favstina Kowalska 

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

Četrtek, 06.10.2022 

Bruno, redovnik 

Četrtek pred prvim petkom 
Ob 18.00 za + Pavlino Vrbek (obl.) in starše Jug 

Petek, 07.10.2022 

Rožnovenska Mati Božja 

Prvi petek 
Ob 7.00 za + Antona in Ljudmilo Juhart (obl.)  

Sobota, 08.10.2022 

Benedikta, mučenka 

Prva sobota 
Ob 07.00 za + Antona Figeka (553) 

28. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 
 

09. 10. 2022 

Ob 07.00   za  žive in + farane  
Ob 10.00  za + Antonijo in Franca Laha (obl.) 



 

Čiščenje cerkve 
 

 

 

Bralci Božje besede: 
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 

29. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

16.10.2022 

7.00 
1. berilo: Andrej Pušnik 
2. berilo: Mira Rubin 

10.00 
1. berilo: Žan Pem 
2. berilo: Urška Flis 

 

Papež Frančišek: Pričevati o miru: kot posamezniki in kot ljudstvo 
»Ob soočanju s sodobnimi izzivi in tragedijo vojn« je »bolj kot kdaj koli 
prej potrebno poudariti enega izmed pomembnih vidikov misijonarstva, to 
je pričevanje o miru, živetem v prvi osebi, tako kot posamezniki in kot 
ljudstvo. Kristjani smo prepričani, da je resnični mir dar Vstalega; dar, ki 
smo ga poklicani tudi mi podariti drugim«. Gre za prizadevanje, ki ga je 
potrebno »živeti vsak dan, da bi bili misijonarji "od vrat do vrat"«. 

* * * * * * 
Papež Frančišek: »Ko vemo, da mnogi ljudje nimajo dostopa do ustrezne 
prehrane ali sredstev, da bi si jo priskrbeli, je zares sramotno in zaskrblju-
joče videti hrano, vrženo med odpadke ali pokvarjeno, ker zaradi pomanj-
kanja sredstev ni bila dostavljena prejemnikom.« 

* * * * * *  
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. 
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.  

27. nedelja med letom 

»Nekoristni služabniki smo; naredili smo, 
kar smo bili dolžni narediti.« 

02. 10. – 09. 10. 2022 
 

Papež Frančišek: Domačnost z Gospodom 
Molitev je nepogrešljiva pomoč za duhovno razločevanje, predvsem 

ko se nanaša na čustva, saj nam omogoča, da se na Boga obračamo s 
preprostostjo in domačnostjo, kot bi se pogovarjali s prijateljem. Gre za 
to, da znamo preseči misli in z ljubečo spontanostjo vstopiti v bližino z 
Gospodom. Skrivnost življenja svetnikov je domačnost in zaupnost z Bo-
gom, ki v njih raste in jim omogoča, da vedno lažje prepoznavajo, kaj mu 
je všeč. Resnična molitev pomeni domačnost in zaupnost z Bogom. Ne 
recitirati neko molitvico kot papagaji. Resnična molitev pomeni spontanost 
in čustveno bližino z Bogom. Ta domačnost premaga strah ali dvom, da 
njegova volja ni za naše dobro, premaga skušnjavo, ki včasih prevzame 
naše misli in naredi naša srca nemirna, negotova ali celo zagrenjena. 

Tisti, ki se oddalji od Gospoda, ni nikoli zadovoljen, čeprav ima na 
voljo obilo dobrin in možnosti. Jezus nikoli ne sili, da bi mu sledili, nikoli. 
Jezus ti da vedeti njegovo voljo, a te pusti svobodnega. To je najlepše pri 
molitvi z Jezusom: svoboda, ki nam jo pušča. Ko pa se oddaljimo od 
Gospoda, ostanemo z nečim žalostnim v srcu. 

Prosimo za milost: da bi živeli prijateljski odnos z Gospodom, se po-
govarjali kot prijatelj s prijateljem. Poznal sem starejšega brata redovnika, 
ki je bil vratar nekega kolegija. Vsakokrat ko je lahko, se je približal kapeli 
in pogledal proti oltarju ter rekel: »Čao!« Bil si je namreč blizu z Jezusom. 
Ni mu bilo treba veliko govoriti, ampak le »čao, blizu sem ti in ti si mi 
blizu«. To je ta odnos, ki ga moramo imeti v molitvi: bližina, čustvena bli-
žina, kot bratje, bližina z Jezusom. Nasmeh, preprosta gesta in ne reciti-
ranje besed, ki ne pridejo do srca. Govoriti z Jezusom, kakor prijatelj go-
vori s prijateljem. To je milost, za katero moramo prositi drug za drugega: 
videti Jezusa kot Prijatelja, našega najboljšega prijatelja, našega zve-
stega prijatelja, ki ne izsiljuje, predvsem pa nas nikoli ne zapusti, tudi ko 
se od njega oddaljimo. On ostaja pred vrati srca. »Ne, jaz s tabo nočem 
imeti ničesar,« pravimo mi. On pa tiho ostane, ostaja na dosegu roke, na 
dosegu srca, saj je vedno zvest. Pojdimo naprej s to molitvijo, povejmo 
molitev »čao«, molitev, ki je pozdrav Gospodu s srcem, molitev naklonje-
nosti, molitev bližine, z malo besedami, a z dejanji in dobrimi deli.  

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.druzina.si/clanek/melita-kosir-navadimo-otroke-na-poslusanje-bozje-besede
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

