
1. Samo ta teden še imajo otroci verouk, prihodnjo nedeljo pa sklep 
verouka z mašo, pri kateri bodo otroci dejavneje sodelovali. 

2. Srečanje šmarničarjev na Rakovniku v Ljubljani, imenovano »Čarno 
jezero«, katerega glavna tema se glasi »Sedem dni stvarjenja«, je bilo 
letos spremenjeno iz prve na drugo soboto. Kombi in osebni avto bosta 
odpeljala iz parkirišča ob 7.00 uri zjutraj, glede vrnitve pa ni jasno, saj 
je sklepna slovesna maša predvidena šele ob 13.30. Tako lahko pred-
videvamo, da bo srečanje trajalo od 8.00 do 15.00 ure. Z otroci bosta 
šla Juhart Janko in Klavdija Ozimič. Hvala za njuno razpoložljivost. 

3. Prihodnjo soboto gremo na romanje na Brezje. Odhod iz Prihove bo ob 
7.30, tako da bo tudi tukaj jutranja maša, ki je že dalj časa naročena. 
Vrnili se bomo približno med šesto in sedmo uro zvečer, tako da bo še 
čas za delo v hlevu. Prosim, da se vsi, ki ste se naročili, romanja zago-
tovo udeležite. Tisti, ki še niste poravnali boste to storili na avtobusu, 
lahko pa tudi med tednom prinesete v pisarno. 

4. Iskrena hvala za opravljeno delo v vinogradu (Jožetu, Stanetu, Albinu 
in Alojzu Pučniku, Kristini Strnad, Dušanu Podergajsu in Marti Pristov-
nik), škropljenje (Jožetu Pučniku in Slavku Juhartu) in zidarska dela 
(Petru Tonkoviču).  

5. Iskren boglonaj za darove za rože: Andreju Lubeju in vaščanom 
Raskovca (205,- eur) ter Alojzu Lubeju, Poloni Mlakar in vaščanom 

Prihove (445,- eur). Iskrena hvala pa tudi za darove za kuhinjo in vsa-
kršno vašo pomoč in dobroto.  

6. Stara modrost pravi: »Nič ni večno, le Bog je večen!« In pogosto se 
zdijo mnoge stvari samoumevne. Tako je bilo dolga leta samoumevno, 
da sta za krašenje in čiščenje cerkve poskrbela zakonca Pavlica in 
Stane Pučnik ter Marijana in Maja Pučnik, občasno pa še druge. Z 
letošnjim junijem pa je Pavlica Pučnik iz zdravstvenih razlogov prosila, 
da naj to nalogo prevzame nekdo drug. Obrnil sem se na Polono Mla-
kar in Marjano Pučnik, ki bosta s krašenjem cerkve nadaljevale, za kar 
se jima že v naprej iskreno zahvaljujem. In kakor je prišlo z novim žup-
nikom do nekaterih novosti v vodenju župnije, tako bo gotovo tudi pri 
tem kaj drugačnega. Zato vas prosim, da to drugačnost tudi dobrohot-
no sprejmete. Vsekakor bo za krašenje tudi v prihodnje poskrbljeno. Ni 
pa nikogar, vsaj za enkrat, ki bi prevzel čiščenje cerkve. Zato se bomo 
do takrat držali sporeda čiščenja cerkve tako, kot je to v navadi v večini 
župnij in sicer po vaseh, kakor je na sporedu.  

7. Iskrena hvala zakoncema Pavlici in Stanku Pučniku za dolgoletno 
požrtvovalno in vestno opravljeno delo krašenja in čiščenja cerkve in 
izven nje. Iskren boglonaj! 
Hvaležnost  
Nekateri pišejo dnevnik hvaležnosti, zakaj ne bi poskusili tudi vi? Pre-
prosto napišite, za kaj ali koga v svojem življenju ste hvaležni. Napišite 
čim bolj konkretne stvari, četudi se vam bodo zdele banalne. Počasi 
boste spoznavali, kako bogato življenje imate in s kakšnimi čudovitimi 
ljudmi ste obkroženi. In če ste bili do sedaj vajeni videti na pol prazen 
kozarec, boste kmalu ugotovili, da je kozarec v bistvu napol poln. 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Prihova: v petek ali soboto – 10. ali 11. junija 2016 

Raskovec: v petek ali soboto – 17. ali 18. junija 2016 

Dobriška vas: v petek ali soboto – 24. ali 25. junija 2016 

Pobrež: v petek ali soboto – 1. ali 2. julija 2016 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

OTROCI 

12. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

19.06.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Žan Pem 

2. berilo: Karmen Pučnik 

 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 

Ponedeljek 6. 06. 2016 

Norbert, škof 
Ob 7.00 za + Marijo Košir (1092)  

Torek 7. 06. 2016 

Robert, opat 
Ob 19.00 za + Franca Skrbinška (1055) 

Sreda 08. 06. 2016 

Medard, škof 
Ob 19.00 za + Milana Robar-ja (8. dan; 1197) 

Četrtek 9. 06. 2016 

Primož in Felicijan 
Ob 19.00 za + Marijo Brumec (Tajnikar; 903) 

Petek 10. 06. 2016 

Diana, redovnica 
Ob 19.00 za + žive in pokojne farane (12.6.) 

Sobota 11. 06. 2016 

Barnaba, apostol 
Ob 7.00 za vse + Kavčeve iz Prihove  

 11. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

12. 06. 2016 

Ob 7.00 uri za + Silvo Pliberšek  
Ob 10.00 uri za + Marijo in Jakoba Rajha in 

rodbino Fijavž 

Ob 11.30 krst Filipa Juharta  



Svetnik tedna – sveti Barnaba, apostol 

Svetemu Barnabu priznavajo naziv apostol, čeprav ga Jezus ni poklical v zbor 
dvanajsterih, bil pa je eden izmed dvainsedemdesetih učencev, ki so se mu 
pridružili. Veljal je za izredno prikupnega moža, o katerem pravi Sveto pismo, 
da je bil »odličen mož in poln Svetega Duha in vere. Apostoli so mu upraviče-
no nadeli ime Barnaba, sin tolažbe, saj je bil edini, ki je sredi zmede in strahu 
ob dogodkih, povezanih z Jezusovim prijetjem in križanjem, ohranil mirno kri. 
Sam je zbiral razkropljene apostole, jih spodbujal in jim dajal pogum. O njego-
vi mladosti vemo le, da je bil Jud s Cipra, obiskoval je jeruzalemsko visoko 
šolo, poučeval ga je Gamaliel, ki se je kasneje v velikem zboru zavzel za kris-
tjane. Bil je eden prvih kristjanov, ki so po Gospodovem vnebohodu prodali 
posestva in izkupiček prinesli apostolom. Barnaba je postal misijonar med 
pogani, še preden je Pavel začel svoja misijonska potovanja, kasneje pa je 
veliko misijonaril skupaj z njim. S Pavlom ga je tudi 
sicer vezalo iskreno prijateljstvo: bila sta sošolca, zanj 
se je zavzel pri apostolih in kristjanih po spreobrnenju 
ter mu pomagal, da je postal največji oznanjevalec 
evangelija. Barnabova prva misijonska postaja je bila 
cvetoča krščanska skupnost v Antiohiji, v takrat tretjem 
največjem mestu na svetu. Pogani so se množično 
spreobračali v krščanstvo, tako da je Barnaba odšel v 
Tarz po Pavla, da bi mu pomagal. V času velike lakote 
leta 44 sta organizirala zbiranje pomoči za Cerkev v 
Jeruzalemu in dar osebno odnesla. Po vrnitvi v Antio-
hijo sta s seboj pripeljala Barnabovega nečaka Janeza 
Marka, evangelista, ki se je z njima kasneje odpravil 
na prvo misijonsko potovanje na Ciper in v Malo Azijo. Po vrnitvi v Antiohijo 
sta se morala Barnaba in Pavel vztrajno boriti za pravice spreobrnjenih poga-
nov, za katere so kristjani iz judovstva zahtevali, da sprejmejo vse Mojzesove 
predpise. Apostolski zbor v Jeruzalemu leta 49 sta uspela prepričati, da gre za 
neupravičene zahteve, ki predstavljajo kratenje verske svobode. Kasneje sta 
se Barnaba in Pavel ločila. Barnaba se je vrnil na Ciper, nato pa se za njim 
izgubi sled. Nekatera poročila navajajo, da naj bi bil tudi v Rimu in Aleksandri-
ji. Tudi o tem, kdaj in kje naj bi umrl, nimamo točnega podatka. Iz poročil o 
njegovem mučeništvu lahko sklepamo, da je umrl na Cipru. Rojaki so ga 
kamnali, nato pa vrgli truplo na grmado. Rodil se je približno v času Kristuso-
vega rojstva na Cipru, umrl pa mučeniške smrti leta 61 pri Famagusti na Cip-
ru. Družina: Njegovi starši so bili Judje, premožni kmetje, ki so imeli posestva 
v Jeruzalemu in okolici. Bil je helenist, Levijevega rodu. Upodobit-
ve: Prikazujejo ga v apostolskem oblačilu z oljčno vejico, kamnom ali knjigo. 
Pogosto je naslikan z drugimi apostoli, zlasti s sv. Pavlom ali kako ozdravlja 
bolne in obsedene; znane so tudi upodobitve njegove mučeniške smrti 
(kamenjanja). Goduje: 11. junija.  

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                          

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

10. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

5. 06. 2016 – 12. 06. 2016 

 

Papež Frančišek: Papež Frančišek je včeraj, 4. junija objavil apostol-
sko pismo v obliki motu proprij z naslovom Kakor ljubeča mati in 
zapisal: »Kakor ljubeča mati Cerkev ljubi vse svoje otroke, še posebej 
pa ljubeče skrbi in varuje 
najmanjše in nezaščite-
ne. Gre namreč za nalo-
go, ki jo je Kristus zaupal 
vsej krščanski skupnosti 
v celoti. Zavedajoč se 
tega, se Cerkev z vso 
budno skrbjo posveča 
zaščiti otrok in ranljivih 
odraslih. To nalogo zašči-
te in skrbi ima vsa Cer-
kev, še posebej pa škofje 
in duhovniki, ki se morajo še posebej marljivo posvetiti zaščiti tistih, ki 
so med njimi zaupanimi osebami najslabotnejši.  

+++++++++++++++++++++++ 
»Pogum ženske. Pogumne ženske, ki so v Cerkvi, so kakor Marija. Te 
ženske, ki skrbijo za družino; te ženske, ki skrbijo za vzgojo otrok, ki se 
spoprijemajo z mnogimi nasprotovanji, z mnogo bolečine; ki skrbijo za 
bolne …  Pogumne: vstanejo in služijo, služijo … Služenje je krščansko 
znamenje. Kdor ne živi za služenje, ne služi življenju.«  

+++++++++++++++++++++++ 
Če bi se naučili služiti in iti v srečanje z drugimi, kako bi se spremenil 
ta svet. »Drugo krščansko znamenje je srečanje. Oseba, ki pravi, da je 
krščanska, ni pa sposobna iti v srečanje z drugimi, srečati druge, ni 
popolnoma krščanska. Tako služenje kot srečanje zahtevata, da izsto-
pimo iz sebe: izstopimo, da bi služili, in izstopimo, da bi se srečali, da 
bi objeli drugo osebo. S tem Marijinim služenjem, s tem srečanjem, se 
obnavlja Gospodova obljuba, in se uresničuje v naši sedanjosti.«  

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

