
 
1. Danes je prejelo 7 otrok prvo sveto obhajilo. Iskrene čestitke prvoob-

hajancem:  Lani Pučnik, Katarini Pučnik, Zali Pučnik, Andreju Pušniku, 

Maši Rečnik, Gregorju Skrbinšku in Ani Tomažič. Obenem pa iskren 

boglonaj katehistinjama Tini Sojar Voglar in Urški Flis za pripravo otrok 
na ta dragoceni dogodek. Iskrena hvala pa tudi staršem za vse spodbu-
de in pogovore z otroki glede prvega svetega obhajila. Hvala staršem 
prvoobhajancev za čiščenje cerkve in okolice, Damijanu Tomažiču, 
Jožetu, Stanetu in Pavlici Pučnik za pripravo prostora za pogostitev 
prvoobhajancev in njihovih staršev, krasilkama Marijani in Pavlici ter 
Stanetu Pučniku.   

2. Danes bo ob 16.00 uri srečanje mladih z novomašnikom in ceremo-
nieri, ki ob slovesni maši pripravljajo tudi primicijo. Po stari navadi so v 
strežbo in pripravo vključeni vsi mladi iz župnije. Zato vas prosim, da se 
nam pridružite tudi tisti, ki vas še nismo uspeli osebno povabiti. 

3. V naslednjem tednu ima tudi prvi razred verouk v torek ob 18. uri. Otroci 
pa ste vsak dan vabljeni k maši in šmarnicam. To velja sedaj še posebej 
za prvoobhajance. 

4. Iskrena hvala vsem za dejavno sodelovanje: prvoobhajancem, staršem, 
otroškemu pevskemu zboru in njegovima voditeljicama Klavdiji Ozimič in 
Luciji Gorenak. 

5. Tudi v preteklem tednu smo veliko delali na gospodarskem poslopju. 
Iskren boglonaj: Matjažu Pemu, Davorju Mlakarju, Petru Tonkoviču, 
Alojzu Lubeju, Slavko Juhartu, Jožetu Leskovarju, Dušanu Podergajsu; 
Marjanu in Janku Juhartu za pleskanje, Slavku Ugeršku za omete, Bran-
ki in Janezu Pučniku za ureditev duhovniških grobov, Jožetu Pučniku za 
delo v vinogradu, Simonu Korošcu za košnjo trave. 

6. Vabimo vas na župnijsko romanje v Novo Mesto in sicer v soboto, 13. 
junija 2015 ob 650-letnici Novega Mesta, kjer bomo imeli v stolnici sv. 
mašo in si ogledali 20' multivizijo o zgodovini cerkve, staro mestno jedro, 
Dolenjski muzej,frančiškansko cerkev in knjižnico, morda Konstanjevico 
ali Pleterje in podobno Približno 420 eur bo stal prevoz, to je po osebi 9 
eur plus ostali stroški. Podrobni načrt bo še sledil. Prosimo vas, da se 
zaradi lažje organizacije, čim prej prijavite.  

7. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo, Milanu Brglezu in faranom 
spodnjega dela Sp. Grušovja za 445,- eur za rože, Janku Juhartu in 
faranom zgornjega dela Sp. Grušovja za 415,- eur za rože, Slavku 
Juhartu in Viktorju Vivodu ter faranom Vrhol za 920,- eur za rože, Ber-
nardi Muc in faranom Dobriške vasi za 200,- eur za rože in za vsako 
vašo pomoč in dobroto. Iskren boglonaj. 

8. Prihodnjo nedeljo bo pri nas spet slovesnost: obhajali bomo peto 
obletnico priključitve naše 
cerkve v duhovno zvezo 
Marijinih svetišč, poveza-
nih s papeško Liberijansko 
baziliko Marije Velike ali 
Marije Snežne (Santa Maria 
Maggiore) v Rimu. Z nami 
bo p. Anton Ogrinc iz Pira-
na. Prosimo za malo peciva, 
kozarček rujnega pa bomo 
našli v naši kleti. Lepo 
vabljeni! 

 
Razpored bralcev Božje Besede 

BINKOŠTI 

Prvo sveto obhajilo 

24.05.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

Starši prvoobhajancev  

SVETA TROJICA 

Obletnica posvetitve 

31.05.2015 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Tina Sojar Voglar 

BINKOŠTI 
PRVO SVETO OBHAJILO 
Marija, Pomočnica kristja-

nov; 24. 05. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Leopolda Juharta in starše 

Ponedeljek, 25. 05. 2015 

Binkoštni ponedeljek: 

Marija, Mati Cerkve 

Ob 7.00  za + Rozalijo in Ignaca Hrena ter 

starše Hren 

Ob 19.00 za + Ivana Jamnika (884) 

Torek, 26. 05. 2015 

Filip Neri, duhovnik 
Ob 19.00 za + Stanislava Mlakarja (965) 

Sreda, 27.05.2015 

Bl. Alojzij Gro-

zde, mučenec 

Ob 19.00 za + Jožefo, Albina in Metoda Puč-

nika 

Četrtek, 28. 05. 2015 

Just, škof 
Ob 19.00 za + Alojza Gorenaka (obl.)  

Petek 29. 05. 2015 

Maksim Emonski, škof 

Ob 19.00 za + Angelo Rorič (obl.) in sorodni-

ke 

Sobota 30. 05. 2015 

Ivana Orleanska, devica 
Ob 07.00 za + Danijela Kožuha (obl.) 

Nedelja Svete Trojice 

Obiskanje Device Marije 

Pridružitev naše cerkve v 

zvezo Marijinih svetišč 

31. 05. 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 7.00 uri za + Srečka Kresnika (767) 
Ob 10.00 uri za + Rozo Županek 

Ob 10.00 uri za +Matildo Mlakar (925) 



Papež Frančišek: »Smem?«, »hvala« in »oprosti« so besede, ki jih 
smatramo za del »dobre vzgoje«. Lepo vzgojena oseba prosi 
dovoljenje, se zahvali in se opraviči, ko naredi napako.  
Prva besede je »smem?«. Ko smo pozorni na to, da prijazno prosimo 
tudi tisto, kar bi morda lahko zahtevali, dajemo pravo zaščito 
skupnemu zakonskemu in družinskemu življenju. »Vstopiti v življenje 
drugega, tudi ko je del našega življenja, zahteva rahločutno držo, ki ni 
napadalna, ampak obnavlja zaupanje in spoštovanje.« Zaupanje ne 
pomeni dati vsega. »Koliko bolj je ljubezen intimna in globoka, toliko 
bolj zahteva spoštovanje svobode in sposobnost čakati, da drugi odpre 
vrata svojega srca.«  
Druga beseda: »Hvala.« 
Včasih se nam zdi, da postajamo »civilizacija grdega obnašanja in 
grdih besed«. Prijaznost in sposobnost zahvaljevanja se zdita kot 
znamenje šibkosti, včasih izzoveta celo nezaupanje. Tej težnji se je 
treba zoperstaviti v naročju same družine, je poudaril papež. »Postati 
moramo nepopustljivi pri vzgoji za hvaležnost, za izražanje hvaležnosti: 
dostojanstvo osebe in družbena pravičnost prihajata od tu. Če 
družinsko življenje zanemarja takšno obnašanje, ga bo izgubilo tudi 
družbeno življenje.« 
Za vernika je hvaležnost v samem središču vere. »Kristjan, ki se ne 
zna zahvaliti, je pozabil jezik Boga,« je poudaril sveti oče in spomnil na 
Jezusovo vprašanje, ko se je od desetih ozdravljenih gobavcev samo 
eden vrnil zahvalit. »Hvaležnost je roža, ki raste samo v zemlji 
plemenitih duš. Ta plemenitost duše, ta milost Boga v duši te spodbudi 
reči: Hvala hvaležnosti.« 
Tretja beseda: »Oprosti.« 
Težka beseda, pa vendar tako zelo potrebna. Ko je ni, se majhne 
razpoke razširijo, četudi tega ne želimo, dokler ne postanejo globoki 
jarki. Ni slučajno, da v molitvi Očenaš, ki nas jo je naučil Jezus in kjer 
so vsa vprašanja, bistvena za naše življenje, najdemo tudi tole: 
»Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim 
dolžnikom.« »Če se nismo sposobni opravičiti, tudi nismo sposobni 
odpustiti.« V hiši, kjer se ne prosi za odpuščanje, začne primanjkovati 
zraka in vode postanejo stoječe. Veliko čustvenih ran, veliko bridkosti 
se v družini začne z izgubo te dragocene besede: »Oprosti mi.« 
In še vse skupaj: »smem?«, »hvala«, »oprosti« 
Te tri ključne besede za družino so preproste in se bomo ob njih morda 
najprej nasmehnili. A ko jih pozabimo, ni več ničesar, da bi se smejali. 
Naša vzgoja jih morda preveč zanemarja. »Gospod naj nam pomaga, 
da jih bomo postavili na pravo mesto: v svoje srce, v svoj dom in tudi v 
svoje državljansko sobivanje.« 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

    BL. DEVICE MARIJE 

 

       Prvo sveto obhajilo 

        Binkoštna nedelja 

  Marija pomočnica kristjanov 

 

     24. 05. 2015 - 31. 05. 2015 

Papež Frančišek: V trenutku, ko se bomo poslavljali od tega sveta, 
se izročimo Očetu.  
V nekaterih slovesih je mnogo trpljenja 
V našem življenju je veliko sloves, majhnih in velikih. V nekaterih od 
njih je mnogo trpljenja in solza. Papež je ob tem spomnil na žrtve 
preganjanja, na Rohinge v Mjanmaru in na kristjane ter jazide v Iraku: 
»V trenutku, ko so zapustili svojo deželo, da bi zbežali pred 
preganjanjem, niso vedeli, kaj se bo zgodilo z njimi.« Ko prispejo do 
kakega mesta, jim dajo jesti ter piti, nato jim rečejo: »Pojdite proč.«  
Ko ne moremo reči, da se kmalu spet vidimo … 
Obstajajo pa še druga slovesa. Na primer slovo matere, 
ki pozdravi sina in ga še zadnjič objame, preden gre v 
vojsko. Nato se vsako jutro zbudi z bojaznijo, da se bo 
kdo prišel zahvalit za sinovo velikodušnost, ker je dal 
življenje za domovino.  
Zbogom: izročiti Očetu 
To je veliko slovo življenja, ob katerem ne moremo reči, da se kasneje 
ali kmalu spet vidimo, ne moremo reči »nasvidenje«. To je mogoče le 
takrat, ko nekdo ve, da se bo vrnil, takoj ali čez en teden. »'Zbogom' 
rečemo le ob velikih slovesih, bodisi življenjskih bodisi poslednjem.« 
Pavel je ob slovesu svoje izročil Bogu in prav tako je Jezus izročil 
Očetu učence, ki so ostali na svetu. »Izročiti Očetu, izročiti Bogu: to je 
izvor besede 'zbogom'.« 
Podobi Pavla, ki na kolenih joče na tisti obali, in Jezusa, žalostnega, 
ker je bilo pred njim trpljenje, ko je med učenci jokal v svojem srcu, nas 
spodbujata, da pomislimo na svoje slovo. Bo ob meni oseba, ki mi bo 
zatisnila oči? Kaj zapuščam? »Tako Pavel kot Jezus – oba – si v teh 
odlomkih na nek način izprašata vest: 'Storil sem to, to, to …'« In jaz, 
kaj sem naredil? Dobro si je predstavljati sebe v tistem trenutku. »Kdaj 
bo, se ne ve, toda bo trenutek, ko bodo 'se vidimo kasneje', 'se vidimo 
kmalu, jutri', 'nasvidenje' postali 'zbogom'. Sem pripravljen, da vse 
svoje izročim Bogu? Da Bogu izročim samega sebe?« 

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

