
1. Pred nami je največji župnijski praznik, praznik zavetnice naše župnije 
Marije Vnebovzete. Na dan bodo tri maše: zjutraj ob 6.30, ki jo bo daro-
val g. Zvone Podvinski, nato ob 8.00 uri, ki jo bo daroval 
domačin g. Peter Pučnik in ob 10.00 uri, ki jo bo ob 
somaševanju duhovnikov, daroval p. Andrej Šegula 
OFMConv, docent na TEOF v Ljubljani. Pri tej maši bo 
blagoslov cvetja in zelišča. Zato vas prosimo, da prine-
sete k blagoslovu cvetje in zdravilna zelišča. Z njimi se 
bomo zahvalili Bogu za  lepoto stvarstva in za zdravilno moč zelišč ter 
za zdravje, ki nam ga Bog daje po zdravilnih zeliščih in cvetju. 
Za duhovno zdravje pa bomo lahko na praznik Marije Vnebovzete dele-
žni popolnega odpustka. Namreč, vsak  kristjan je dolžan, da za svoje 
grehe zadoščuje. Duhovnik nam sicer naloži določeno pokoro, toda 
koliko jo je treba opraviti za naše grehe, ne vemo. Zato nam Cerkev z 
odpustkom omogoča opraviti dolžnost vsega zadoščevanja in tako 
izprositi novih milosti za vedno bolj sveto življenje. Popolni odpustek 
lahko namenimo zase ali pa tudi za pokojne. Pogoj za prejem odpustka 

je nenavezanost na greh oz. obhajanje sv. spovedi, prejem obhajila, 
molitev veroizpovedi in očenaša po namenu papeža Frančiška. Tudi 

med slovesno mašo bo priložnost za spoved. 
2. Prihodnjo nedeljo bo med nami mariborski metropolit 

msgr. Alojzij Cvikl. Blagoslovil bo obnovitvena dela na 
gospodarskem poslopju, obnovljeno fasado na župniš-
ču ter obnovljen prezbiterij z vitražem sv. Jožefa. Zato 
se vam priporočam za kakšen kos kruha, če bo pa kaj 
za na kruh, pa tudi ne bo odveč, pa tudi kakšno pecivo bo dobrodošlo. 

3. Že ves teden je med nami g. Zvone Podvinski, izseljenški duhovnik na 
Švedskem. Iskrena hvala za njegovo pastoral-
no pomoč. 

Praznik Marijinega Vnebovzetja 
Marija je jutranja 

zarja na poti našega 
zemeljskega romanja, saj v 
njej, ki je v nebesa vzeta, že 
okušamo milostno moč 
zakramentov, kot sta krst in 
zakrament sprave, v katerih 
je tema premagana in je 

zmagalo življenje. 
Marijino vnebovzetje je zrenje cilja, ki 

ga je Marija že dosegla, za nas pa vabilo, da 
se po najboljših močeh trudimo, da bi živeli 
kakor ona. Bogu in njegovim načrtom je bila 
zvesta do konca. To pa je tudi naša pot, če 
želimo stopiti pred Božji prestol in dobiti poln delež Božjega življenja. 

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit 
 

TAIZÉ se pripravlja na obhajanje treh pomembnih obletnic. Ekumenska 
skupnost bratov se letos spominja stoletnice rojstva ustanovitelja brata 
Rogerja, ki se je rodil 12. maja 1915, desetletnice njegove smrti in 75-
letnice ustanovitve skupnosti. Prvič se bo zgodilo, da se bodo vsi bratje, 
ki sicer živijo v skupnostih med revnimi ljudmi na različnih celinah, zbrali 
istočasno v Taizéju. 
Vrhunec dogajanja bo 16. avgusta, na dan 10. obletnice smrti brata 
Rogerja. Ob 16. uri popoldne so vsi povabljeni, da se udeležijo molitve v 
spomin na ustanovitelja taizéjske skupnosti. Kasneje, od 30. avgusta do 
6. septembra, pa bo v Taizéju potekal še mednarodni seminar, 
posvečen prispevku brata Rogerja k teološki misli. Na le-tem se bodo 
zbrali mladi teologi in teologinje, stari do 40 let. 

19. nedelja med letom 

Edith Stein 

Dekliška nedelja 

09. 08 . 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za +  Marijo (obl.) in Jožeta 

Primeca 

Ob 10.00 uri za + žpk Ludvika Počivavška 

Ponedeljek 10. 08. 2015 

Lovrenc, diakon 
Ob 7.00 za + Alojza Lipuša (512) 

Ob 19.00 + Mihaelo Podpečan (obl.) 

Torek 11. 08. 2015 

Klara (Jasna), devica 
Ob 7.00 za + Antona Zajka (744) 

Ob 19.00 za + Stanislava Mlakarja (967) 

Sreda 12. 08. 2015 

Ivana Šantalska, vdova 
Ob 19.00 za +  Marijo Šift in starše 

Ob 19.00 za zdravje in blagoslov v družini 

Četrtek 13. 08. 2015 

Poncijan in Hipolit, muč. 

Ob 19.00 za + Štefana in Marijo Pučnik 

Ob 19.00 za + Nežko Budler in rodbino 

Petek 14. 08. 2015 

Maksimilijan Kolbe, duh. 

Ob 7.00 za + Marijo Jereb (797) 

Ob 19.00 za + Marijo Kotnik (1024) 

Sobota 15. 08. 2015 

MARIJINO  

VNEBOVZETJE 

Tarzicij, mučenec (zavet-

nik izr. delivcev obhajila) 

Ob 06.30 za vse žive in pokojne farane 

Ob 08.00 za vse + Mežnarjeve 

Ob 10.00 za + Anico Pučnik (obl.) 

Ob 10.00 za + Vido Brumec in + Tajnikarjeve 

Ob 10.00 za + Terezijo Bračič (1103)  

20. nedelja med letom 

Rok, romar 

Otroška nedelja 

16. 08 . 2015 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Mihaela Močnika  

Ob 10.00 uri za + Franca Skrbinška (1050) 

Ob 10.00 uri za + Franca Mlakarja (969) 

Ob 10.00 uri za + Matildo Mlakar (926) 



 

Razpored bralcev Božje Besede 
19. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

09.08.2015 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Polonca Mlakar 

2. berilo: Žan Pem 

20. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

16.08.2015 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

OTROCI 

21. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

23.08.2015 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Pavlica Pučnik 

 

Svetnik tedna – Sveti Maksimilijan Marija Kolbe 

Maksimilijan Kolbe se je rodil 7. januarja 1894 v Zdunski Woli kot sin revnega 
delavca. S sedemnajstimi leti je vstopil v minoritski red. Ker je bil zelo nadar-
jen, so mu omogočili študij na gregorijanski univerzi v Rimu, kjer je po štirih 
letih napravil doktorat. Po naslednjih treh letih je prejel mašniško posvečenje. 
Ko je živel v Rimu, je ustanovil duhovno skupnost Militia Imaculata (Vojska 
brezmadežne). Kot mlad duhovnik se je leta 1922 vrnil na Poljsko.Tu je nadal-
jeval v Rimu začeto delo. Misijonarska želja ga je vodila na Japonsko, kjer je 
preživel šest let. Leta 1936 se je vrnil v domovino. Ko so Nemci leta 1939 
Poljsko zavzeli, so kmalu opazili "preveč 
dejavnega" duhovnika. Ne le, da so bile 
njegove pridige zelo kritične, odločno je 
nastopil tudi proti nacizmu. Nacisti so ga 
aretirali 17. septembra 1940 in ga poslali 
v taborišče Oranienburg. Tokrat je še 
imel srečo, saj so ga kmalu izpustili. Že 
pet mesecev pozneje pa so ga odpeljali v 
koncentracijsko taborišče Auschwitz, ki 
ga ni nikoli več zapustil. Strašna smrt 
Maksimilijana Kolbeja se je začela v jutru 
vročega julijskega dne leta 1941, ko je 
pobegnil neki  ujetnik iz Kolbejevega 
bloka. Taboriščni vodja Fritsch je, za 
kazen in opozorilo, izločil deset zaporni-
kov, ki naj bi jih zaprli v celico smrti, tem-
nico brez svetlobe in zraka. Družinski 
oče Franciszek Gajowniczek, je začel 
obupano kričati in v solzah pripovedovati 
o svojih dveh otrocih. Takrat je Maksimili-
jan Kolbe mirno in zbrano stopil iz vrste, ki ji je bilo prizanešeno, in daroval 
svoje življenje v zameno za Gajowniczkovo.  

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   
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BL. DEVICE MARIJE. 

 

19. nedelja med letom  

VELIKE MAŠE 

Dekliška nedelja 
 

 

09. 08. 2015 – 16. 08. 2015 

Papež Frančišek: Osnova vzgoje otrok je ljubezen 
»Krščanske skupnosti so poklicane, da ponudijo podporo pri vzgojnem 
poslanstvu družin, kar počnejo predvsem z lučjo Božje besede,« je 
poudaril papež. Apostol Pavel govori o vzajemni dolžnosti med starši in 
otroki: »Otroci, ubogajte svoje starše v vsem, kajti to je všeč Gospodu. 
Očetje, ne grenite svojih otrok, da ne zapadejo v malodušje« (Kol 3,20-
21). V osnovi vsega je ljubezen, ki »ne sramoti, ne išče svojega, se ne 
pusti razdražiti, ne misli hudega … vse oprosti, vse veruje, vse upa, 
vse prenese« (Kor 13,5-6). Tudi v najboljših družinah se je treba 
prenašati in za to je potrebna velika potrpežljivost, je dejal papež in 
pripomnil, da se življenje ne dela v laboratoriju, ampak v realnosti. 
Tudi v tem primeru milost Kristusove ljubezni vodi v izpolnitev to, kar je 
vpisano v človeško naravo. »Imamo veliko izjemnih zgledov krščanskih 
staršev, ki so polni človeške modrosti. Ti nam dokazujejo, da je dobra 
družinska vzgoja glavni steber humanizma. Njeno družbeno izžarevan-
je je vir, ki omogoča popraviti vrzeli, rane, očetovsko in materinsko 
odsotnost, ki doleti nekatere otroke. To izžarevanje lahko naredi prave 
čudeže. In v Cerkvi se vsak dan dogajajo ti čudeži!« je poudaril 
Frančišek. 
Čas je, da se očetje in matere vrnejo iz izgnanstva 
Papež je izrazil željo, da bi Gospod poklonil krščanskim družinam vero, 
svobodo in pogum, ki so potrebni za njihovo poslanstvo. Če bo 
družinska vzgoja ponovno našla odločnost pri svojem protagonizmu, 
se bodo mnoge stvari spremenile na boljše, za negotove starše in 
razočarane otroke. »Čas je, da se očetje in matere vrnejo iz svojega 
izgnanstva, kajti sami sebe so izgnali iz vzgoje otrok, ter v polnosti 
prevzamejo svojo vzgojno vlogo,« je še izpostavil papež Frančišek. 
»Upamo, da nam bo Gospod dal to milost, da se ne bomo izključevali 
iz vzgoje otrok. To lahko storijo samo ljubezen, nežnost in potr-
pežljivost.« 

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

