
1. Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi na novo mašo, pri njej 
dejavno sodelovali in pomagali pri pogostitvi in raznovrstnih delih. Bilo je 
zelo lepo, tako da smo lahko zares vsi veseli in zadovoljni. 

2. V prihodnjem tednu bom odsoten od ponedeljka do petka, kljub temu pa 
bodo maše vsak dan, razen v torek. V četrtek bo maša zjutraj in v petek 
pa zvečer. Hvala za razumevanje. 

3. Gospodar življenja je v petek, 17. julija 
poklical k sebi nekdanjega tukajšnjega 
župnika dr. Ludvika Počivavška.  
27. 06. 2015 mi je g. Ludvik naročil tole: 
Moje življenje se bliža h koncu. Tega se 
zavedam in to sem povedal že večkrat v 
cerkvi. Želim si, da bi pred mojim pogrebom 
vsako večer obhajali sveto mašo, podobno, 
kot ste to imeli za + Romana Štusa. Želim si, 
da bi eno večer bila sveta maša na Prihovi, ki 
bi jo ti vodil ob somaševanju dekanijskih 
duhovnikov in da bi pri tej maši pel Prihovski 
MPZ ter vsaj nekaj pesmi Anjin otroški zbor. 

Zelo sem ti hvaležen, da si pred leti prišel na Prihovo in me razbremenil 
obširnega pastoralnega dela. Veš, ni bilo lahko. Prihovljanom sporoči, 
da do vseh čutim hvaležnost in jih rad nosim v svojem srcu, vsem pa, ki 
so 'nagajali' pa odpuščam in jih blagoslavljam. Prosil me je še za blagos-
lov in po blagoslovu sva se razšla.  

4. Iskrena hvala za vse darove za kuhinjo, vsem, ki ste pospravili slavoloke 
in druge okrase, v cerkvi in izven nje, vsem za delo v vinogradu in za 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. Iskren boglonaj! 

5. Prihodnja nedelja je Krištofova nedelja. Po obeh mašah bo blagoslov 
vozil na parkirišču. Z zaupanjem se bomo obrnili k 

nebeškemu Očetu in ga prosili, da nas na pripro-
šnjo sv. Krištofa varuje na vseh naših življenjskih 
poteh, posebej na cestah. Obenem vas prosimo, 
da tudi letos  z veseljem namenjate svoj dar v 
zahvalo za srečno prevožene kilometre. Vaši 
darovi bodo namenjeni za nakup prepotrebnih 

vozil našim misijonarjem. Akcija MIVA Slovenija v 
imenu naših misijonarjev trka na vaša srca in se 

vam vnaprej zahvaljuje. Hvala in Bog povrni! 
Zakaj imajo nekateri vse, kar potrebujejo, drugim pa manjka naj-
nujnejše? 
Zakaj nekatere osrečuje njihovo zdravo 
telo, drugi pa so se rodili brez rok? 
Zakaj eni uživajo v miru, drugi pa ječijo 
v vojni in preganjanju? 
Zakaj je nekaterim svet na široko odprt, 
drugi pa brez pomoči ne morejo iz 
hiše? 
Življenje ni pravično. Toda tam, kjer so 
ljudje povezani, rastejo priložnosti in možnosti za vse. 

 

Od ponedeljka do petka bom odsoten. V primeru pogreba ali obiska 
bolnika pokličite žpk. Petra Leskovarja v Zreče na tel. 041/413-824. 

 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

18. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

02.08.2015 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

16. nedelja med letom 

Arsenij Veliki, puščavnik 

Otroška nedelja 

19. 07 . 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Anico Pučnik in starše 

Ob 18.00 uri za + žpk. Ludvika Počivavška 

Ponedeljek, 20. 07. 2015 

Marjeta Antiohijska 

Ob 7.00 + Antona Pliberška (obl.) 

Ob 17.00 pri sv. Jerneju za + žpk. Ludvika 

Počivavška 

Torek, 21. 07. 2015 

Danijel (Danilo), prerok 
Ob 16.00 uri pri Sv. Jerneju za + žpk. Ludvika 

Počivavška 

Sreda, 22. 07. 2015 

Marija Magdalena 
Ob 19.00 za + Antona Frešerja in družino 

Majav (obl.) 

Četrtek, 23. 07. 2015 

Brigita Švedska, redovnica 
Ob 7.00 za + Stanislava Rupnika 

Petek 24. 07. 2015 

Krištof, mučenec 

Ob 19.00 za + Milico Miklič (obl.) in očeta 

Viktorja 

Sobota 25. 07. 2015 

Jakob Starejši, apostol 
Ob 07.00 za + družino Rebernak 

17. nedelja med letom 

KRIŠTOFOVA NED. 

Joahim in Ana 

Nedelja žena in mater 

26. 07 . 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Ano Pliberšek (iz Prepuža) 



Svetnik tedna – Marjeta Antiohijska 

Življenje te, v vseh časih izredno priljubljene svetnice, je sicer zavito v legen-
de, kar pa vernikov ni motilo, da se ji ne bi priporočali v najrazličnejših potre-
bah, saj so jo izbrali za eno izmed štirinajstih priprošnjikov v sili – torej tistih, ki 
pomagajo, ne glede na stisko v kateri se človek znajde. Čeprav je izhajala iz 
zavedne poganske družine, se je že zelo zgodaj, po zaslugi svoje verne dojil-
je, seznanila s krščanstvom in tudi sama postala kristjana. Ko je oče za to 
zvedel, jo je spodil od doma; zatekla se je k dojilji, kjer je bila pastirica. Očeto-
va jeza in koristoljubje pa je šlo tako daleč, 
da je hčer prijavil oblastem. Bil je to čas 
Dioklecijanovega preganjanja in Marjeta se 
je znašla pred prefektom Olibrijem. Ta se je 
v njo tako zaljubil, da se je bil pripravljen z 
njo celo poročiti. Ker ni hotela sprejeti nje-
gove naklonjenosti (»Jaz sem se že zaročila 
z Jezusom«), jo je ukazal mučiti in zapreti v 
ječo. Tu je doživela boj s hudičem v podobi 
zmaja, naslednji dan pa je prišla iz ječe brez 
ran, nepoškodovana. Na vse mogoče nači-
ne so jo poskušali spraviti s sveta, z vodo, 
ognjem, kavlji, ki so ji trgali meso… pa jim ni 
uspelo, ker je bila vselej na čudežen način 
rešena. Končno so jo usmrtili z obglavljen-
jem; še isti trenutek se ji je na poti v nebesa 
pridružila rabelj – spreobrnjen, prav tako kot 
je njena smrti mnogim gledalcem izprosila 
milost spreobrnitve.  
Ime: Marjeta najverjetneje izhaja iz latinskega oz.grškega imena Margarita, ki 
pomeni »biser«. Drugo ime zanjo je Marina, izpeljanka iz lat. besede marinus, 
kar pomeni »morski«.  
Rodila se je: v 3. stol. v Antiohiji v Siriji, umrla pa: l. 305 v Antiohiji.  
Družina: Bila je  hči poganskega duhovnika Edesima; mati ji je zgodaj umrla, 
tako, da jo je oče dal v rejo neki dojilji.  
Zavetnica: Kmetov, devic, dojilj, deklet, porodnic, žena; pri težkih porodih, 
proti nerodovitnosti, proti boleznim obraza in ranam; za rodovitnost, priprošnji-
ca v stiski.  
Legenda: Legenda, po kateri je Marjeta tudi »dobila« zmaja, govori o tem, 
kako se ji je ponoči v ječi prikazal zmaj in jo hotel požreti. Ona pa je čezenj 
naredila križ  in pošast je izginila. Druga različica pa pripoveduje, da jo je zmaj 
požrl; križ, ki ga je Marjeta stiskala v rokah, pa je tako žulil zmajev trebuh, da 
se je odprl in jo spustil na prostost.  
Pregovori: Če sv. Marjete dan deževalo bo, težko boš pod streho spravil 
seno. Sv. Marjeta grom in strelo obeta. Sv. Urh in sv. Marjeta kače paseta.  
Goduje: 20. julija, vzhodna Cerkev pa 13. julija.  
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

 

16. nedelja med letom 

 

Otroška nedelja 

 
 

19. 07. 2015 – 26. 07. 2015 

Papež Frančišek novinarjem:  
 »Latinskoameriška Cerkev ima veliko bogastvo: je mlada 
Cerkev, in to je zelo pomembno. Mlada Cerkev, ki ima neko sveži-
no, tudi ni tako formalna. Poleg tega ima tudi bogato teologijo. Tej 
mladi Cerkvi sem želel vliti poguma in mis-
lim, da nam ta Cerkev lahko veliko da. Ena 
od stvari, ki me je močno ganila je bilo de-
jstvo, da je bilo v vseh treh državah ob 
cestah veliko očetov in mamic z otroki; 
kazali so otroke. Nikoli nisem videl toliko 
otrok, toliko otrok. To je lekcija za Evropo, 
kjer je upad rojstev zastrašujoč in kjer je 
tudi malo politik, ki podpirajo številčne 
družine. V Paragvaju je več kot 70% prebi-
valcev mlajših od 40 let. Bogastvo tega 
ljudstva in te Cerkve je torej, da gre za živo 
Cerkev. Mislim, da se moramo iz tega 
naučiti in popraviti, saj če ne bo otrok... To, 
kar me globoko prizadene, je t.i. 'odme-
tavanje': otrok, ostarelih, zaradi 
pomanjkanja dela se odmetavajo mladi. 
Zato nam mlada ljudstva dajo več moči. Za 
Cerkev, ki je mlada Cerkev, tudi z mnogimi 
problemi, bi rekel, da je sporočilo nasledn-
je: ne se bati mladih in te svežine Cerkve. 
Mogoče gre včasih tudi za malo nedisciplinirano Cerkev, ampak 
sčasoma bo postala disciplinirana in nam bo dala veliko dobrega.« 

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

