
1. Iskrena hvala vsem, ki ste nam v preteklem tednu pomagali pri najrazlič-
nejših delih: 
 Marjanu Juhartu za pleskanje, Petru Tonkoviču, Lubej Alojzu in Daniju, 

Stanku in Davorju Mlakarju, Mihi Pemu za pomoč pri pospravljanju in 
postavljanju slavolokov; Jožetu Pučniku za delo v vinogradu in kleti.  

 Iskrena hvala mladini za vnovično ureditev prostorov po oratoriju; 
gasilcem iz Oplotnice za čiščenje parkirnega prostora; Simonu Korošcu 
in Martinu Juhartu za košnjo trave; gospem v kuhinji (Mirjani, Justiki in 
Tereziji; Marti in Milici) in vsem, ki ste prinesli darove za kuhinjo tako za 
včerajšnjo kot današnjo pogostitev ter pomagali pri strežbi. Za vsakega 
je pripravljen kos kruha in peciva ter kozarček prihovškega vina, za 
mlajše pa sok in voda. Ostanite nekaj časa pred cerkvijo in se veselimo 
današnjega praznika nove maše.   

 Iskren boglonaj vsem, ki ste tako svečano okrasili župnijsko cerkev: 
Marijani, Pavlici in Stanetu Pučniku ter Katji Sevšek Pem, kot tudi pod-
ružnično cerkev sv. Jošta: Silvi Goričan. 

 Hvala tudi vsem, ki ste prihajali k duhovni pripravi na novo mašo v 
obliki tridnevnice, predvsem hvala duhovnikom: rojaku Petru Pučniku, 

naddekanu Francu Brglezu in župniku iz Bogojine Stanku Zveru za 
duhovne spodbude, molitve in daritev svete maše.  

 Iskren boglonej vsem, ki ste pomagali, da je današnje bogoslužje nove 
maše bilo tako veličastno in duhovno nagovorljivo. Iskrena hvala pev-
cem, zborovodji Davidu, organistki Metodi, godalcem iz Maribora, tro-
bentaču Tilnu; ministrantom, bogoslovcem, mežnarju, skratka vsem, ki 
ste na tak ali drugačen način sodelovali, predvsem pa vam, bratje in 
sestre, ki ste poveličali to slavje s svojo molitvijo in daritvijo. 

 Posebna zahvala pa gre škofu msgr. Jožefu Smeju, novomašnemu 
pridigarju, vsem duhovnikom, predvsem pa novomašniku Andreju za 
obhajanje te slovesne maše za svoje rojake. Naj te Bog živi, krepi in 
posvečuje na vseh potih življenja. 

2. Iz Misijonskega središča Slovenije smo kot župnija prejeli zahvalo za 
darovane znamke. Posebna zahvala za večje število znamk gre gospe 
Ljubi Zajko ter Brini in Rožletu Mlakarju. 

3. Prostovoljno gasilsko društvo Kebelj in KS Kebelj vabita na prireditev ob 
farnem in krajevnem prazniku v nedeljo, 19.07.2015: ob 14.00 procesija 
in sveta maša, nato kulturni program in gasilska veselica z ansamblom 
Nemir in Veseli Svatje. Vabljeni! 
 

Misli o duhovniku iz 12. stoletja: 

Duhovnik mora biti ves velik in ves majhen; 
plemenit kot kralj, preprost kot kmet; junak, ki 
sebe premaga; človek, ki se z Bogom bori; 
studenec svetega življenja; grešnik, ki mu 
Bog odpušča; ubogim in slabotnim služabnik; 
vzravnan pred visokim; sklonjen pred nizkim; 
poveljnik v boju duhov; glasnik zlatih darov; 
mož na bojnem polju; mati ob bolniški postel-
ji; v spoznanju starec; v sanjah otrok; žejen 
Najvišjega; izučen v trpljenju; daleč od zavis-
ti; prijatelj miru; sovražnik lenobe; sam v sebi 
trden; čisto drugačen kot jaz; molite za mene, za nas!    

Razpored bralcev Božje Besede 
NOVA MAŠA 

Dekliška nedelja 

12.07.2015 

7.00 

1. berilo:  

2. berilo:  

10.00 

1. berilo: izbrani 

2. berilo: izbrani 

16. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

19.07.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

OTROCI 

17. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

26.07.2015 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Karmen Pučnik 

15. nedelja med letom 

NOVA MAŠA 

Andreja Lažeta 

12. 07 . 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Antona in starše Leskovar 

Ob 10.00 uri v zahvalo za vse dobrotnike 

Ob 17.00 uri večernice pri Sv. Joštu 

Ponedeljek, 13. 07. 2015 

Henrik II., cesar 
Ob 17.00 (pri Sv. Joštu) za + hčerko Lidijo (obl.) 

ter starše Janeza in Julijano Pučnik 

Torek, 14. 07. 2015 

Frančišek Solan, red. 
Ob 19.00 za + Alojza Rečnika (obl.) 

Sreda, 15. 07. 2015 

Bonaventura, škof 
Ob 19.00 za + Marijo Jereb obl. (iz Vrhol) 

Četrtek, 16. 07. 2015 

Karmelska Božja Mati 

Karmen 

Ob 18.00 za + Terezijo Bračič (8. dan) 

Ob 19.00 za + Marijo Tomažič (obl.) in Leo-

polda Pišoteka, Marijo in Leopolda 

Trdina ter Vido Klinc 

Petek 17. 07. 2015 

Aleš, spokornik 

Ob 7.00 za + Štefko in Ignaca Podergajsa ter 

Alojzijo Višnar 

Sobota 18. 07. 2015 

Arnold, škof 

Ob 07.00 za + Marijo Brumec (887) (Tajnikar) 

Ob 11.00 krst Žana Furmana 

Ob 12.30 krst Ele Haidar 

16. nedelja med letom 

Arsenij Veliki, puščavnik 

19. 07 . 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Anico Pučnik in starše 



Svetnik tedna – Karmelska Božja Mati 

Ime praznika pride po Karmelski gori v Sveti deželi. Na tej gori sta se 
skrivala pred brezbožnim kraljem Ahabom in njegovo še bolj brezbož-
no ženo Jezabelo prerok Elija in Elizej. Nemara so tu bivali tudi njuni 
učenci. Zato je verjetno, tako trdijo, da so se tu že v prvi krščanski dobi 
naselili možje, ki so se želeli umakniti svetu in živeti v samoti. Sv. 
Helena, mati cesarja Konstantina, je dala tu 
sezidati cerkev. Leta 1156 je tja prišel vojak, 
križar Bertold s Kalabrije, ki se je bil v hudi 
bitki zaobljubil, da bo postal samotar, če Bog 
kristjanom nakloni zmago nad mohamedan-
ci. Kristjani so zmagali in Bertold se je z 
desetimi tovariši naselil v Karmelu pri votlini, 
v kateri je po starem izročilu nekdaj bival 
prerok Elija. Postavili so majhno svetišče v 
čast božji Materi in si jo tudi izbrali za Gospo 
svoji družbi. Imenovali so se bratje Device 
Marije Karmelske. S tem je bil ustanovljen 
karmeličanski red. Zaradi nesloge krščan-
skih vladarjev so Turki spet osvojili Sveto 
deželo in leta 1240 so karmelski samotarji zapustili sveti kraj in se pre-
selili v zahodne evropske dežele, v Francijo, na Sicilijo, v Anglijo. Ko je 
na Angleškem bil na čelu reda Simon Stock (umrl leta 1265), se mu je 
prikazala božja Mati, pripoveduje pobožna povest. V roki je držala ška-
pulir ter mu povedala: »Vzemi, sin, ta škapulir svojega reda; to bo 
znamenje milosti, ki sem jo izprosila tebi in otrokom Karmelske gore: 
kdor umrje v tem oblačilu, se bo obvaroval večnega ognja; je znamenje 
zveličanja, obramba v nevarnostih in zagotovilo miru in večne zaveze.« 
To se je zgodilo 16. julija 1251. Tako je nastala karmelska škapulirska 
bratovščina. O karmelskem redu radi ponavljajo izrek: »Karmel je ves 
marijanski.« Karmelski red je ves posvečen posnemanju in češčenju 
božje Matere. Karmelska pobožnost do Marije posebej naglaša tudi 
gojitev stanovske čistosti. Zato je ta pobožnost stoletja rodila bogate 
rodoljubne sadove. Tudi iz karmeličanskega reda je zrasla slavna vrsta 
svetnikov in svetnic: od sv. Simona Stocka do sv. Janeza od Križa, do 
cerkvene učiteljice sv. Terezije Velike do tako znane in priljubljene sv. 
Terezije Deteta Jezusa. Karmelske Matere božje se spominjamo 16. 
julija. 

 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 
 

15. nedelja med letom 

NOVA MAŠA  

ANDREJA LAŽETA 

Dekliška nedelja 
 

12. 07. 2015 – 19. 07. 2015 

Papež Frančišek: Jezus nikoli ne pozabi dneva, ko nas je prvič 

srečal. Prosimo Boga za »milost spomina«, da bi se ga tudi mi vedno 
spominjali.  
Srečanje je način, ki ga je Jezus izbral, da bi z njim spreminjal življenja. 
Prvo srečanje z Jezusom, je tisto, ki spremeni življenje. Tako se je 
zgodilo Janezu in Andreju, ki sta z Učiteljem preživela cel večer; Simo-
nu, ki je takoj postal »skala« nove skupnosti; Samarijanki; gobavcu, ki 
se je vrnil, da bi se zahvalil, ker je bil ozdravljen; in bolni ženi, ki je oz-
dravela, ko se je dotaknila Kristusovega plašča. To so odločilna 
srečanja, ki morajo kristjana navesti, da nikoli ne pozabi svojega 
prvega stika z Jezusom: »On nikoli ne pozabi, vendar mi pozabimo 
srečanje z Jezusom.« 
Papež Frančišek je kot »domačo nalogo« predlagal, da bi premislili: 
»Kdaj sem zares čutil Gospoda blizu? Kdaj sem začutil, da moram 
spremeniti življenje, postati boljši ali nekomu odpustiti? Kdaj sem slišal 
Gospoda, ki me je nekaj prosil? Kdaj sem Gospoda srečal?« Naša 
vera je namreč »srečanje z Jezusom«. To je »temelj vere«. Zato se z 
iskrenostjo vprašajmo še: »Kdaj si mi rekel nekaj, kar je spremenilo 
moje življenje, ali si me povabil, da sem naredil tisti korak naprej v živ-
ljenju?« To je lepa molitev, ki jo je papež Frančišek priporočil za vsak 
dan: »In ko se spomniš, se veseli v tistem spominu, ki je poln ljubezni.« 
Sveti oče je nato priporočil še eno nalogo: da bi vzeli evangelije in 
pogledali, kako Jezus srečuje ljudi, kako izbira apostole. Tam je opisa-
nih mnogo srečanj, morda je kakšno od njih podobno mojemu. Čeprav 
ima vsakdo svoje lastno srečanje. Ne pozabimo pa tudi, je nadaljeval 
papež, da Kristus odnos z nami razume v smislu posebne ljubezni, 
ljubezenskega odnosa. Molimo torej in prosimo za milost spomina: 
»'Kdaj, Gospod, je bilo tisto srečanje, tista prva ljubezen?' Da ne bi 
slišali tistega očitka, ki ga Gospod izreče v Razodetju: 'Zoper tebe 
imam to, da si opustil svojo prvotno ljubezen.'« 

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

