
1. Danes smo ob 16.00 uri vabljeni na odprtje svetih vrat usmiljenja na 
Brinjevi gori. Še posebej prosim da se ga udeležijo ministranti in minis-
trantke v ministrantskih oblekah. 

2. Kot smo že preteklo nedeljo oznanili, bo šla današnja nabirka za 
obnovo strehe stavbe Nadškofijskega ordinariata v Mariboru. Iskren 
boglonaj za vaš dar. 

3. Iskrena hvala Žanu in Nini ter faranom Pobreža za 365,- eur za rože.; 
Milanu Brglezu ter faranom spodnjega dela Sp. Grušovja za 390,- eur in 
Simonu Korošcu ter faranom Sevca za 190,- eur za rože. Iskren boglo-
naj!  

4. KUD zbor Marije Zavetnice na Prihovi bo v času od 20. do 21. maja že 
tretjič gostil nizozemskega organista Petra den Oudna, mednarodno 
uveljavljenega organista in pedagoga. Z zbori župnije Prihova bo umet-
nik orgelske igre sodeloval na koncertu v petek, 20. 5 2016, ob 16.00, v 
cerkvi sv. Janeza Krstnika v Čadramu. Na koncertu bodo predstavlje-
na klasična dela orgelske in zborovke literature, ki jih bodo izvajalci 
posvetili prazniku občine Oplotnica. 

5. Organist Peter den Ouden bo imel koncert tudi v soboto, 21. 5. 2016, 
ob 17.00, v cerkvi sv. Jošta v Vinarju, kjer bo na starodavnih orglah 
predstavil pester repertoar orgelske glasbe. Kot gostje se mu bodo na 

koncertu pridružile tudi pevke Dekliškega pevskega zbora Gimnazije 
Celje - Center. Vabljeni na oba dogodka, še posebej pa k Sv. Joštu, 
saj bo to koncertni dogodek naše župnije! 

6. Prihodnji petek bo ob 18.00 uri za naše prvoobhajance druga spoved za 
prvo sveto obhajilo. Lepo prosim, da se tega dogodka udeležita oba 
starša. Nato bo maša in med mašo bo spovedovanje staršev prvoobha-
jancev. Po maši pa bo katehistinja Urška povedala staršem še praktična 
navodila za nedeljsko slavje.  

7. Po stari navadi ste tudi tokrat vabljeni starši prvoobhajancev, da pripravi-
te oziroma počistite cerkev in dvorano, kjer bomo imeli po maši brat-
sko srečanje ob mizi s prvoobhajanci in njihovimi domači. Tudi če bo dež 
vas prosim, da pridete v četrtek ob 16.00 uri. Ker smo v dvorano names-
tili centralno kurjavo ne bo težav, če bo na dan prvega obhajila vreme 
slabo.  

8. Zakrament svetega zakona želita prejeti: Marijan Mlačnik, rkt. vere, 
samski, iz Ravne na Koroškem in nevesta, Andreja Šoštarič, rkt. vere, 
samska, iz Vrhol, župnija Prihova. Iskrene čestitke! 

9. Iskrena hvala Janezu in Branki Pučnik ter Kristini Strnad za posaditev 
rož; Jožetu Pučniku za škropljenje in košnjo trave v Vinogradu, prav tako 
pa iskrena hvala za delo v vinogradu v petek: Jožefu Pučniku, Slavku 
Figeku, Janezu Pučniku, Dušanu Podergajsu, 
Slavku Juhartu, Antonu Polegeku, Stanku Pučni-
ku in Jožetu (ml.) Pučniku. Iskren boglonaj! 

10. Ob preizkušnji težke bolezni, s katero se sooča 
celjski škof, lepo prosim, da ga vključimo v naše 
molitve za ozdravitev in nadaljnje apostolsko delo 
v Gospodovem vinogradu Celjske škofije. 

11. Do konca veroučnega leta bo verouk po nasled-
njem urniku: 

1.2.3. razred v torek ob 18h do 18.45 

4.5.6. razred pa v torek ob 17.00 uri.   
12. Svetoletno romanje na Brezje: 11. 06. 2016. 

Prostih še 10 sedežev. Cena 20,- eur. 
Razpored bralcev Božje Besede 

BINKOŠTI 

15.05.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

Nedelja Svete Trojice 

Otroška nedelja 

22.05.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: starši Pučnik 

2. berilo: starši Templak 

6. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

29.05.2016 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Urška Flis 

Binkoštna nedelja 

Zofija (Sonja), mučenka 

15. 05. 2016 

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

Ponedeljek 16. 05. 2016 

Marija, Mati Cerkve 

Janez Nepomuk, muč. 

Ob 7.00 za + Albina (obl.) in Vido Brglez 

Ob 19.00 za + Silvo Pliberšek (1159) 

Torek 17. 05. 2016 

Jošt, spokornik 
Ob 19.00 za + Vilija Mihelaga 

Sreda 18. 05. 2016 

Janez I., papež 
Ob 19.00 v zahvalo Prihovški Božji Materi za 

zdravje 

Četrtek 19. 05. 2016 

Urban I., papež 
Ob 19.00 za + Danijela Kožúha (obl.) 

Petek 20. 05. 2016 

Bernardin 
Ob 19.00 za vse + iz družine Rebernak 

Sobota 21. 05. 2016 

Krištof, mučenec 

Ob 7.00 za + Maksa Sajka (obl.) in starše 

Ob 11.00 za družino Podgrajšek in krst Mirana 

Podgrajška  

 Nedelja Svete Trojice 

Prvo sveto obhajilo 

22. 05. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + očeta Metoda Pučnika in 

starše Landeker 



Svetnik tedna – sveti Janez Nepomuk, mučenec 

Leta 1672 so na znamenitem Karlovem mostu v Pragi postavili kip duhovnika 
v koretlju, z biretom na glavi in z vencem peterih zlatih zvezd okoli nje, s 
križem in palmo v eni roki, pa s kazalcem druge roke na ustih. Kip je pred-
stavljal češkega svetnika Janeza Nepomuka, ki je umrl kot mučenec za neo-
dvisnost in svobodo Kristustove Cerkve. Češki kralj Venčeslav je namreč hotel 
Cerkev spraviti pod svoj nadzor in se polastiti nje-
nega imetja. Janez Nepomuk, tedaj generalni vikar 
praške nadškofije, je bil na čelu tistih, ki so se 
kralju uprli. Kralj ga je dal v ječi mučiti, potem pa 
ukazal, naj njegovo truplo vržejo s Karlovega 
mostu v reko Vltavo. To se je zgodilo 20. marca 
1393. Na podlagi zanesljivih Nepomukovih življen-
jepisov je mogoče dokazati, da Janez ni umrl kot 
mučenec spovedne molčečnosti, kakor so doslej 
razglašali in kar hoče povedati njegov prst na 
ustih. Sv. Janeza Nepomuka častijo kot zavetnika 
zoper obrekovanje pa tudi zoper poplave, zato so 
njegovi kipi krasili številne mostove po vsej srednji 
Evropi in v dobršnem delu zahodne Evrope. Janez 
Nepomuk se je rodil med letoma 1340 in 1350 na zahodnem Češkem v mestu 
Pomuk, ki se je pozneje preimenovalo v Nepomuk. O njegovi mladosti ni nič 
znanega. Viri ga prvič omenjajo leta 1370, ko je bil že veljaven klerik praške 
nadškofije. Imel je službo javnega notarja, kar so dosegli samo redki pravno 
izobraženi in vsega zaupanja vredni možje. V naslednjih letih je delal v pisarni 
nadškofovega generalnega vikarja in pri cerkvenem sodišču. Mašniško 
posvečenje je prejel šele leta 1380; papež ga je imenoval za župnika praške 
fare sv. Gala, nadškof Janez Jenštejn pa si ga je izbral za svojega tajnika in 
zaupnega sodelavca. Poslal ga je na univerzo v Padovo, kjer je študij cerkve-
nega prava končal z doktoratom. Ko se je vrnil v Prago, ga je nadškof Janez 
Jenštejn imenoval za kanonika in nato še za generalnega vikarja praške 
nadškofije. Ta čas se je, kot smo že slišali, vnel boj zoper kralja Venčeslava, 
ki bi rad vladal tudi v Cerkvi. Oba Jana (Nepomuk in Jenštejn) sta se mu od-
ločno postavila po robu. Kralj je hotel razpoloviti praško nadškofijo, da bi za 
svojega pristaša Kralika ustanovil novo škofijo v Kladrubih, kjer je bila bogata 
benediktinska opatija. Redovnikom te opatije je kralj po smrti opata Račka v 
začetku leta 1393 prepovedal voliti novega opata, da bi jo izročil Kraliku. 
Jenštejn se je uprl ustanovitvi nepotrebne škofije in se je umaknil iz Prage. 
Menihi so si takoj izbrali novega opata in prosili, da ga nadškof potrdi. V njeg-
ovem imenu je generalni vikar Janez Nepomuk 7. marca 1393 novega opata 
priznal in si s tem nakopal kraljevo jezo. Kralj je v svojem besu šel tako daleč, 
da je dal Janeza mučiti in umoriti, potem pa njegovo telo vreči v reko. Novica 
o tej nasilni smrti se je razširila po vsej Evropi. Čast oltarja je sv. Janez 
Nepomuk dosegel leta 1729.  

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

    Zofija, mučenka 

Odprtje svetih vrat na Brinjevi gori 
 

15. 05. 2016 – 22. 05. 2016 

Papež Frančišek: Gojiti sočutje in se otresti brezbrižnosti 
Sočutje, »pietà«, o čemer je papež govoril, je »izraz Božjega us-
miljenja«. Gre za enega od sedmih darov Svetega Duha, ki ga 
Gospod daje svojim učencem, da bi bili voljni slediti božjim na-
vdihom. Evangeliji velikokrat poročajo o spontanem vpitju bolnih, 
obsedenih z duhovi, revnih ali žalostnih, ki so se na Jezusa obračali 
z besedami: "Izkaži mi sočutje!". Jezus je vsem odgovarjal s pogle-
dom usmiljenja in s tolažbo svoje navzočnosti. V teh klicih po 
pomoči in prošnjah za sočutje, je vsak tudi izpovedoval svojo vero v 
Jezusa in ga klical Učitelj, Sin Davidov in Gospod. Čutili so, da je v 
njem bilo nekaj izjemnega, da jim lahko pomaga izstopiti iz žalosti, v 
kateri so se nahajali. »V njem so zaznavali ljubezen samega Boga.« 
Četudi je množica pritiskala nanj, je Jezus opazil tiste klice po 
sočutju, še posebej, kadar je videl osebe, trpeče in ranjene v nji-
hovem dostojanstvu, kakor je to v primeru žene, ki je krvavela. 
Poklical jo je k sebi in ji rekel, naj zaupa vanj in v njegovo besedo. 
Za Jezusa je »imeti sočutje« enako »deliti žalost s tistim, ki ga 
sreča«, obenem pa pomeni »v prvi osebi delovati in žalost spreme-
niti v veselje«, je pojasnil sveti oče. 

Katehezo je sklenil s spodbudo: »Tudi 
mi smo poklicani gojiti v sebi držo 
sočutja v mnogih življenjskih situacijah, 
otresti se brezbrižnosti, ki nam pre-
prečuje, da bi prepoznali potrebe bratov 
in sester, ki nas obdajajo, ter osvoboditi 
se suženjstva materialnega blagostan-
ja.« Glejmo Devico Marijo, ki skrbi za 

vsakega od svojih otrok in je za nas vernike »podoba sočutja«. 

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

