
1.  V petek gredo naši lanskoletni birmanci na duhovne vaje k Sv. Trojici v 
Haloze. Ob 17.45 se zberemo pred župniščem. Za prevoz je poskrblje-
no. S seboj vzemite vse tisto, kar ste morali imeti že lansko leto. V 
nedeljo pa ste povabljeni starši, da pridete k Sv. Trojici ob 13.00 uri k 
maši, po maši pa boste lahko vzeli vaše mlade s seboj domov.  

2. V soboto, 16. 5. bodo imeli naši prvoobhajanci še zadnje srečanje pred 
prvim svetim obhajilom in sicer med 9. in 10. uro. Tiste, ki še niste prine-
sli krstnih sveč pa prosimo, da jih prinesete v soboto. 

3. Prihodnjo nedeljo bo Joštova nedelja in s tem žegnanje pri Sv. Joštu. 
Sveta maša bo ob 10.00 uri. Lepo vabljeni. Vabljeni pa že v soboto, ko 
bo pri Sv. Joštu koncert ob 17.00 uri. Nastopila bo vokalna skupina 
Pegazove muze. Vabljeni! 

4. V preteklem tednu smo naredili betonski strop nad pevsko sobo, ometali 
del fasade, vzidali dve okni in predelne stene. Iskrena hvala za pomoč 
številnim faranom, s čimer ste pokazali, da prenova gospodarskega 
poslopja ni župnikova stvar, ampak stvar vseh nas. Nekateri ste bili 
pogosto tukaj, drugi manj. Vsekakor iskren boglonaj vsem, ki ste nam 
priskočili na pomoč: Peter Tonkovič, Matjaž Pem, Davor Mlakar, Milan 
Trdin, Miha Pem, Dani Lubej, Damijan Tomažič, Dušan Podergajs, Alojz 

Lubej, Oto Mihelag, Anton Leskovar, Andrej Lubej, Denis Pažun, Srečko 
Klančnik, Anton Rubin, Janez Kušter, Jože Flis, Janez Tantegel, Silvo 
Pišotek. Iskren boglonaj!  

5. V aprilu ste posebej darovali za obnovo gospodarskega poslopja 1216,- 
eur. Iskrena hvala: druž. Slavka Pučnika, druž. Albina Pučnika, druž. 
Jožeta Pučnika (st.), druž Jožeta Pliberška (Žužman), druž. Zdravka 
Lažeta, druž. Gorenak, Kristini Strnad, Alojzu Pučniku, Branki Sajko in 
Angeli Brumec. Iskren boglonaj! 

6. Hvala tudi za nasaditev rož: Branki in Janezu Pučniku (Kodrač) ter 
Pavlici in Stanku Pučniku; za kositev trave: Simonu Korošcu in Martinu 
Juhartu; ter za delo v vinogradu: Jožetu, Alojzu, Janezu in Darku Pučni-
ku ter Branki in Janezu Pučniku (Kodrač). Iskrena hvala tudi za darove 
za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

7. Otroci, ne pozabite, da so vsak dan šmarnice. Prosite starše ali stare 
starše, da vas pripeljejo v cerkev. 

8. Kot vsako leto, tako vas tudi letos vabim, da v mesecu maju darujete za 
cvetje. Ker so letos pred nami veliki dogodki se vam toliko bolj priporo-
čam. Že v naprej iskren boglonaj za vaš dar. 

9. Novo izbrani člani ŽPS: 
 

1 

 

Po službeni dolžnosti 

župr. Slavko Krajnc, izr. delivec obhajila Alojz Pučnik, izr. delivka obhajila 

Kristina Sojar Voglar, organist Peter Tonkovič, katehistinja Urška Flis, 

katehet Samo Pučnik, mežnar Simon Korošec, krasilka Pavlica Pučnik   

 

2 

 

Posebej imenovani 

Ključarji: Alojz Lubej, Jože Pučnik, Alojz Pučnik, Emilijan Trdin 

Tajništvo: Polona Mlakar, Martin Juhart 

 

3 

 

Zastopniki skupin 

Karmen Sadek Pučnik (bralci), Jožica Hojnik (mešani pevski zbor), Klavdija 

Ozimič (otroški pevski zbor), Lucija Gorenak (mladina),  

 

4 

 

Izvoljeni 

Marjan Mlakar, Andrej Lubej, Milan Pučnik, Peter Pučnik, Bernarda Muc, 

Anton Leskovar, Alfonz Zajko, Emilijan Brglez, Janko Juhart, Anton Polegek, 

Branko Sajko, Alojz Juhart, Viktor Vivod, Bojan Skrbinšek, Rubin Mira, 

Kristina Strnad 

Vsem, ki ste do sedaj dejavno sodelovali v ŽPS in s tem v župniji, iskren 
boglonaj. Z vsemi, ki ste ponovno ali na novo izvoljeni ali imenovani, pa 
se veselim vašega sodelovanja, nasvetov in pomoči. 

6. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

10.05.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Polona Mlakar 

7. velikonočna nedelja 

Joštova nedelja 

17.05.2015 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

Vinarčani 

 

BINKOŠTI 

Prvo sveto obhajilo 

24.05.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

Starši prvoobhajancev 

6. velikonočna ned. 

10. 05. 2015 

Dekliška nedelja 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Angelo (obl.), Alojza in 

Slavka Lipuša 

Ponedeljek, 11. 05. 2015 

I. prošnji dan 
Ob 19.00 za + Ludvika Kobáleja (obl.) 

Torek, 12. 05. 2015 

Pankracij, II. prošnji dan 
Ob 19.00 za + Franca Oblonška (1005) 

Sreda, 13. 05. 2015 

Servacij, III. prošnji dan 
Ob 19.00 za + Alberta Firerja (obl.) ter Jože-

fo in Emilijo 

Četrtek, 14. 05. 2015 

Bonifacij 

Gospodov vnebohod 

Ob 10.00 uri za + Stanislava Mlakarja (965) 

Ob 19.00 za + Anico ter starše Pučnik - Jug 

Petek 15. 05. 2015 

Zofija (Sonja), muč. 
Ob 19.00 za + Vilija Mihelaga (obl.) 

Sobota 16. 05. 2015 

Janez Nepomuk, muč. 
Koncert pri Sv. Joštu ob 17.00 uri 

Ob 07.00 za + Alojzijo, Franca in Zdenka 

Breznika 

Ob 11.00 krst Kaje Drnovšek 

7. velikonočna ned. 

 17.05. 2015 

Jošt, puščavnik 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Pri Sv. Joštu: JOŠTOVA NEDELJA 

Ob 10.00 uri: za + Franca in Matildo Turk 

(obl.) ter Ljudmilo in Jožeta Goričana 



Svetnik tedna – sveti Janez Nepomuk, duhovnik in  mučenec 

Rodil se je med leti 1340-1350 v Češkem mestu Nepomuk blizu Prage. Bil je 

nadarjen študent, končal študij teologije in cerkvenega prava in nekaj let po 

mašniškem posvečenju postal kanonik ter generalni vikar. Ljudem se je prilju-

bil s svojim lepim in zglednim življenjem, imel je čuteče 

srce za ljudi v stiski, obenem pa je slovel kot dober pridi-

gar in goreč spovednik. Živel je v času razvpitega kralja 

Venčeslava, vdanega jezi, pijači in spolni razbrzdanosti. 

Nauki in opomini Cerkve so mu bili seveda neprijetni in 

odveč, zato si je prizadeval spraviti Cerkev na Češkem 

pod svojo kontrolo in se polastiti njenega imetja. Oster 

nasprotnik teh kraljevih načrtov je bil Nepomuk, tako da 

ga je kralj dal mučiti, ubiti, njegovo truplo pa so vrgli v 

reko Vltavo. Ob tem se je spletla pomenljiva legenda, ki Nepomukovo smrt 

povezuje s spovedno molčečnostjo: Žena kralja Venčeslava, kraljica Ivana, je 

kot pobožna in krepostna kristjanka ob svojem možu zelo trpela. Svojo tolaž-

bo je našla v spovedniku in duhovnem voditelju Janezu Nepomuku. Ker je 

večkrat hodila k spovedi, je kralja začela mučiti ljubosumnost, da ima njegova 

žena najbrž velike grehe, ker se tolikokrat spoveduje. Ker je bil sam nezvest, 

je v svoji pokvarjeni naravi tudi ženo začel obsojati nezvestobe. Da bi svoj 

sum potrdil, je poklical k sebi Nepomuka ter zahteval, sprva priliznjeno, kasne-

je pa ob vedno hujših grožnjah, naj mu razodene, kaj in o čem se spoveduje 

kraljica. Janez je bil ves ogorčen in je kralja odločno, vendar spoštljivo in vlju-

dno poučil, da se iz spovedi ne sme ničesar razodeti ter da je spovednik dol-

žan in zavezan k strogi molčečnosti, tudi če bi zaradi tega moral izgubiti živ-

ljenje. Kralj se s tem seveda ni sprijaznil in še večkrat poskušal, Nepomukov 

odgovor pa je bil vedno isti: »Jaz moram molčati!« Kralja je njegova zasleplje-

nost in jeza naposled pripeljala tako daleč, da je dal Janeza Nepomuka mučiti 

na natezalnici, pretepati, na koncu pa celo usmrtiti in ponoči naskrivaj vreči v 

Vltavo. To se je zgodilo 16. maja 1393. leta. Svetnikovo truplo so navkljub 

kraljevi prepovedi slovesno pokopali in ga začeli častiti kot svetnika in mučen-

ca. Da je moral biti res dober pridigar in spovednik priča tudi njegov jezik, ki 

so ga po tristo letih, ko so grob odprli, našli nestrohnjenega in skoraj popol-

noma svežega. Zato ga tudi častimo kot zavetnika spovednikov in mučenca 

spovedne molčečnosti.  

Pripravila: Martin Juhart, župr. Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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6. velikonočna nedelja 

   Dekliška nedelja 
   

10. 05. 2015 - 17. 05. 2015 

Papež Frančišek je zatrdil, da se Cerkev zanima za šport, ker ji je 

blizu človek, ves človek. Prav tako priznava, da športna dejavnost 

vpliva na formacijo osebe, njene odnose in duhovnost. »Vi, športniki 

imate poslanstvo: za tiste, ki vas občudujejo, biti pomembni vzori 

posnemanja,« je dejal papež in dodal, da so tudi vodstvene osebe, 

trenerji in športni delavci poklicani pričevati o človeških vrednotah. Te 

so učiteljice športne prakse, ki je vedno lojalna in jasna. 

 V nadaljevanju je sveti oče posvaril 

pred 'športnimi bližnjicami'. Tenis je izredno 

tekmovalen šport, a pritisk po doseganju 

pomembnih rezultatov ne sme nikoli voditi po 

bližnjicah, kot se dogaja v primeru jemanja 

dopinga. »Kako grda in jalova je tista zmaga, 

ki se dobi z goljufanjem pri pravilih in s 

prevaro drugih!« 

 Apostol Pavel uporablja primer 

športnika, ko želi ponazoriti pomembno 

značilnost človeškega življenja: »Mar ne veste, da tisti, ki tečejo na 

tekališču, res vsi tečejo, da pa le eden dobi nagrado? Tako tecite, da jo 

boste dosegli« (1 Kor 9,24). V določenem smislu je to tudi 

vsakodnevna izkušnja pri tenisu, je pojasnil Frančišek. A Sveti Pavel 

govori o izzivu dati zadnji pomen samemu življenju. »Vsakega med 

vami bi torej želel spodbuditi, naj ne vstopi v igro samo pri športu, kar 

že počnete z doseganjem odličnih rezultatov, ampak tudi v življenju, pri 

iskanju dobrega, resničnega dobrega, brez strahu, s pogumom in 

navdušenjem. Vstopite v igro z drugimi in Bogom, dajte najboljše od 

sebe, porabite življenje za to, kar je zares vredno in kar traja za vedno. 

Namenite svoje sposobnosti za srečanje med osebami, za prijateljstva in 

vključevanje,« se je glasila papeževa spodbuda. 

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

