
1. Danes je že šesta obletnica priključitve naše cerkve v duhovno zvezo 
Marijinih svetišč povezanih s papeško Liberijansko baziliko Marije Veli-
ke ali Marije Snežne (Santa Maria Maggiore) v Rimu. Gre za posebno 
čast in privilegij, da je postala naša cerkev kraj, kjer lahko zadobimo 
popolni odpustek s katerim dopolnimo vse naše 
dolžnosti zadoščevanja za naše grehe. Letos je 
z nami g. Toni Štekl, kateremu gre zahvala za 
bogato razmišljanje o Mariji ter za predsedovan-
je bogoslužju. Iskren boglonaj! 

2. Ker jutri ne bo večerne maše, prosim otroke, da pridete k maši in k 
sklepu šmarnične pobožnosti v torek. Najprej bo ob 18.15 uri za 4.-6. 
razreda sveta spoved, nato pa ob 19.00 uri sveta maša in šmarnice. 

3. V prihodnjem tednu so tudi prvi dnevi v mesecu, ker pa na žalost v 
četrtek ne morem imeti večerne svete maše, bo tako v četrtek kot v 
petek zjutraj sveta maša. Zato ministrantski sestanek odpade. V petek 
po maši bom obiskal bolnike. 

4. Iskrena hvala Simonu Korošcu za pokositev trave, hvala pa tudi za vse 
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

5. Iskren boglonaj pa tudi za darove za rože: Miri Rubin in vaščanom 
Prepuža (311,- eur), Viktorju Vivodu in Slavku Juhartu ter vaščanom 
Vrhol (772,- eur)Tonetu Leskovarju in vaščanom Novega Tepanja 
(130,- eur), Alfonzu Zajku in vaščanom Zg. Grušovja (360,- eur), Ber-
nardi Muc in vaščanom Dobriške vasi (191,- eur) ter vaščanki Vinarij 
(20,- eur). Bog vam povrni za vašo dobroto! 

6. Pri 10. maši: Iskrena hvala vsem, ki ste prinesli raznovrstne dobrote 
(pecivo, bunke, salame), hvala Marti, Milici in Stanki, ki so nam jih prip-
ravile, sedaj pa smo povabljeni, da se za nekaj časa pred cerkvijo 
ustavimo drug ob drugem, se skupno poveselimo ob današnjem praz-
niku in tako utrdimo našo pripadnost drug drugemu in župniji. 

Prvoobhajanci v letu 2016. 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
9. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

29.05.2016 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

 

10. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

05.06.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Petra Jug 

11. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

12.06.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00  

1. berilo: Žan Pem 

2. berilo: Karmen Pučnik 

 9. nedelja med letom 

Spomin priključitve naše 

cerkve k baziliki S.M. 

Maggiore v Rimu  

Nedelja žena in mater 

29. 05. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Stanislava Flisa (obl., iz 

Dobriške vasi) 

Ob 10.00 za + Jožeta in Ljudmilo Goričan 

Ponedeljek 30. 05. 2016 

Ivana Orleanska 
Ob 7.00 + Barbaro (obl.) in Alojza Kočnika  

Torek 31. 05. 2016 

Obiskanje Device Marije 

Ob 19.00 za + Marijo Kotnik (obl.) 

SKLEP ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI 

Sreda 01. 06. 2016 

Justin, škof in mučenec 
Ob 19.00 za + Marijo, Jožefo in Antona Pliber-

ška 

Četrtek 02. 06. 2016 

Marcelin in Peter 
Ob 7.00 za + Ivanko Zorko in sorodnike  

Petek 03. 06. 2016 

Srce Jezusovo 

Ob 7.00 za + Marijo in Franca Flisa ter vse + 

Mežnarjeve 

Obisk bolnikov. 

Sobota 04. 06. 2016 

Srce Marijino 
Ob 7.00 za + Alojza Gorenaka (obl.) 

 10. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Bonifacij, škof, mučenec 

05. 06. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Rozo Županek 
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Svetnik tedna – Ivana Orleanska 

Ivana Orleanska je živela v prvi polovici 15. stoletja, v razdobju stoletne vojne 
med Anglijo in Francijo. Ivana se je rodila leta 1412 in v letih njenega otroštva 
se je bojna sreča obrnila v prid Angležem in sicer po krivdi nesposobnih fran-
coskih vladarjev. Ivana je bila pobožna, dobro vzgojena, skromna, preprosta 
in sramežljivo dekle. Že s trinajstimi leti je nekega dne zaslišala glas, ki jo je 
opominjal k zglednemu življenju in k čim pogostnejšemu obisku cerkve. V tem 
glasu je prepoznala glas nadangela Mihaela. V letu 1429 jo je ta glas vedno 
pogosteje spodbujal, naj gre v Francijo in jo osvobodi Angležev. 6. marca 
1429 se je pojavila na dvoru v Chinonu in omahljivemu kralju Karlu VIL dejala: 
»Plemeniti kralj, ime mi je Ivana Devica in 
nebeški Kralj me pošilja, da osvobodim Orle-
ans in te popeljem v Reims, kjer boš kronan in 
maziljen. Po nalogu Gospodovem ti izjavljam, 
da si kraljev sin in pravnomočni dedič Franci-
je!« Poldrugi mesec kasneje se je Ivana na 
belem konju in v viteški bojni opravi podala v 
boj za osvoboditev domovine. Vojake je spod-
bujala h krščanskemu življenju, sama pa je 
kazala tako moralno moč, da so jo vsi nehote 
spoštovali in ubogali. Kmalu je pregnala 
Angleže izpred Orleansa ter osvobodila vso 
srednjo in vzhodno Francijo. 17. julija je že 
spremljala kralja v Reims na kronanje in s tem izpolnila svojo nalogo. Ime 
zmagovalke pri Orleansu je opevalo tisoče novih bojevnikov za popolno osvo-
boditev domovine. Kralj Henrik VII. je pod vplivom rimskega nadškofa podpi-
sal sramotno premirje z Angleži, ko je ljudstvo hotelo osvoboditi Pariz. Ivana 
zase ni iskala ničesar, čutila pa je, da ne sme odnehati, dokler domovina ne 
bo svobodna, zato se je spomladi leta 1430 vrnila na bojišče. Dosegla je še 
nekaj uspehov, pri izpadu iz mesta Compiegne so jo zajeli Angleži. Začelo se 
je zadnje leto njenega življenja, leto ponižanja, trpljenja in najvišje žrtve. Pos-
tavili so jo pred sodni zbor, ki ga je vodil škof Peter Cauchon, ki ga je osvobo-
dilna vojska pregnala k Angležem in se je hotel nad Ivano maščevati. Za 
obsodbo pred svetnim sodiščem ni bilo najmanjše podlage, zato je prišla pred 
cerkveno – zaradi 'krivoverstva in čarovništva'. Krivična in mučna sodna raz-
prava se je vlekla pet mesecev, dokler ni bila 29. maja 1431 razglašena za 
nepoboljšljivo grešnico in obsojena na smrt na grmadi. Obsodbo so izvršili 30. 
maja 1431 v Rouenu. Nekaj več kot osemnajstletna Ivana je pred smrtjo glas-
no molila za vse navzoče. Izdihnila je z Jezusovim imenom na ustnicah, s 
trdnim zaupanjem, da je njena daritev Bogu všeč. Že petindvajset let po njeni 
smrti je Cerkev uradno ugotovila, da so njeni sodniki nastopali krivično, s poli-
tičnimi cilji. Leta 1920 je bila razglašena za svetnico. Cerkev je s tem priznala 
veličino njene žrtve za svobodo lastne domovine in jo postavila vsem verni-
kom za zgled. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                          

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 
9. nedelja med letom 

6. obletnica priključitve naše 

cerkve v duhovno zvezo Mari-

jinih svetišč povezanih z bazi-

liko S. Maria Maggiore v Rimu 

29. 05. 2016 – 5. 06. 2016 

 

Papež Frančišek: Svetosti ni mogoče kupiti. Prav tako se je ne more 

zaslužiti niti z najboljšimi človeškimi močmi. Naša svetost v vsakdan-
josti, je po papeževih besedah »pot«, ki jo je mogoče prehoditi le s 
podporo štirih nepogrešljivih elementov. To so pogum, upanje, milost in 
spreobrnjenje. Svetost je pot v Božji navzočnosti, ki jo moram prehoditi 
jaz; ne more je prehoditi nekdo drug v mojem imenu.« Za svetost dru-
gega se lahko moli, a pot mora prehoditi sam. »Hoditi v Božji na-
vzočnosti na brezhiben način.« 
Med besedami, ki nas učijo, kakšna je svetost v vsakdanjosti, tudi ano-
nimna svetost, je papež najprej omenil »pogum«: »Pot naproti svetosti 
zahteva pogum.« Nebeško kraljestvo je za tiste, ki imajo pogum, da 
gredo naprej. Ta pogum pa spodbuja »upanje«, ki je druga pomembna 
beseda na potovanju, ki vodi k svetosti. Gre za pogum, ki upa na 
srečanje z Jezusom. Temu sledi še milost, tretji element, o katerem je 
Peter zapisal: »Popolnoma zaupajte v milost.« Do svetosti ne moremo 
priti sami: »Ne, je milost. Biti dobri, biti sveti, vsak dan iti v krščanskem 
življenju nekoliko naprej, za en korak, je Božja milost in zanjo moramo 
prositi.« To je pot, ki jo je treba prehoditi s pogumom, upanjem in 
razpoložljivostjo, da bi prejeli to milost.  
Apostol Peter pa nas v svojem pismu opozarja še na četrti element. Ko 
vabi, da se ne bi ravnali po poprejšnjih željah, v bistvu spodbuja, da bi 
od znotraj spremenili svoje srce. In sicer preko nenehnega, vsakdan-
jega, notranjega delovanja: »Spreobrnjenje, vsak dan.« Gre za ma-
jhna spreobrnjenja: »Če ti uspe ne obrekovati drugega, si na dobri poti, 
da postaneš svet. Tako preprosto je!« Majhne stvari: na primer, da se 
ugriznem v jezik, ko si zaželim kritizirati soseda ali sodelavca. Jezik bo 
nekoliko otekel, a moj duh na tej poti bo bolj svet. Nič velikega, nobe-
nih telesnih pokor: »Pot svetosti je preprosta. Ne vrnite se nazaj, am-
pak pojdite vedno naprej. S trdnostjo.« 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOq7W_ov3MAhUDlxQKHYbkC7sQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Maggiore&psig=AFQjCNECiMZBWqqe8c-ph4VIdZsBVGiG5Q&ust=1464542067033240
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

