
1. Danes sklepamo veroučno leto. Iskrena hvala katehistinji Urški Flis in 
katehetu Samu Pučniku za požrtvovalno delo z otroki, hvala tudi otro-
kom za današnje dejavno sodelovanje pri maši. Tako otroci kot tudi 
starši, ne pozabite, da se s sklepom verouka ne konča nedeljski obisk 
svete maše. Od maše nimamo nikoli počitnic, saj je maša za kristjana 
prepotrebna duhovna hrana.  

2. Po (deseti) maši boste otroci dobili veroučna spričevala. Naj vam bodo 
v spodbudo, da si boste v prihodnje še bolj prizadevali za znanje, mar-
ljivost, predvsem pa za obisk svete maše. 

3. V soboto 18. junija bo narodno romanje bolnikov in invalidov na Brezje. 
4. Prihodnjo nedeljo pa smo ob 14.00 uri, lepo vabljeni na odprtje in 

blagoslov novega Doma krajanov v Sp. Grušovju. Nov dom bo služil 
najrazličnejšim prireditvam in srečanjem.  

5. Včeraj smo poromali na Brezje. Iskrena hvala Samu kot organizatorju 
in vsem, ki ste na sebi lasten način pripomogli, da je bilo vzdušje lepo 
in osrečujoče. 

6. Iskrena hvala Janku Juhartu in Klavdiji Ozimič za včerajšnje romanje 
otrok na Rakovnik. Boglonaj! 

7. Iskrena hvala za čiščenje cerkve, krašenje, najrazličnejša popravila, za 
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

8. Že prejšnjo nedeljo sem se zahvalil zakoncema Pavlici in Stanku 
Pučniku za krašenje in čiščenje cerkve. Danes pa se z veseljem zahva-
ljujem Poloni Mlakar, ki je prevzela krašenje cerkve in ga bo skupaj z 
Marijano Pučnik v prihodnje opravljala. Iskren boglonaj. 

 

Papež Frančišek je zdravnikom položil na srce, da vrednost bolnikove-
ga življenja v trpljenju blesti še z 
večjim sijajem. 
»Sočutje je torej primeren odgovor na 
neizmerno vrednost, ki jo ima bolna 
oseba; odgovor, ki vključuje spošto-
vanje, razumevanje in nežnost. V 
medicini je torej potrebno sočutno 
srce, ki včasih ne gre z roko v roki s 
sredstvi in tehnikami tega poklica. Po 
drugi strani so krhkost, bolečina in 
bolezen težka preizkušnja za vse, 
tudi za zdravstveno osebje. Obenem pa so tudi povabilo k potr-
pežljivosti, povabilo, da bi "trpeli z", da bi bili poosebljenje usmiljenja, še 
posebej v tem svetem letu. Zdravnik je kakor usmiljeni Samarijan: kakor 
Jezus ne gre mimo osebe, ki je zapuščena ob poti, ampak ganjen zaradi 
sočutja poskrbi zanjo in ji pomaga.« 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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

Dobrova: v petek ali soboto – 24. ali 25. junija 2016 

Dobriška vas: v petek ali soboto – 1. ali 2. julija 2016 

Pobrež: v petek ali soboto – 8. ali 9. julija 2016 

Novo Tepanje: v pet. ali soboto – 15. ali 16. julija 2016 

 
Razpored bralcev Božje Besede 
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 

13. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

26.06.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Urška Flis 

 11. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

Adelajda, devica 

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  

Ponedeljek 13.06.2016 

Anton Padovanski 
Ob 7.00 + Antona Zajka (747) 

Torek 14. 06. 2016 

Elizej, prerok 
Ob 19.00 za + Antona Juharta (Kreps) 

Sreda 15. 06. 2016 

Vid, mučenec 
Ob 19.00 za + Vido in Albina Brgleza ter rodbino 

Četrtek 16. 06. 2016 

Beno, škof 
Ob 19.00 za + starše Ratej-Kropf in rodbino 

Petek 17. 06. 2016 

Terezija, redovnica 
Ob 19.00 za žive in + farane (19.6.) 

Sobota 18. 06. 2016 

Gregor Barbarigo, škof 

Ob 7.00 za + Alojzijo, Zdenka (obl.) in Franca 

Breznika 

Ob 11.00 krst Nika Frešerja 

Ob 12.00 krst Oskarja Jana Alberta 

 12. nedelja med letom 

Nazarij, 1. koprski škof 

Otroška nedelja 

19. 06. 2016 

Ob 7.00 uri za + Jožefo Kugler (obl.) in 2+sina 
Ob 10.00 uri za + Frančiška Skrbinška (obl.) 

in sorodnike 
Krst Eme Čander 

Ob 14.00 blagoslov Doma krajanov 



Oratorij 2016 bo od 4.7. do 10.7. Prijavnice lahko vzamete v zvoni-

ci. Izpolnjene bodo mladinci sprejemali v nedeljo 19.6. in v nedeljo 

26.6. po obeh svetih mašah v veroučni učilnici. 

Svetnik tedna – sveti Vid, mučenec 

Sveti Vid je eden najbolj češčenih svetnikov na Slovenskem. To potrjuje že 
število njemu posvečenih cerkev, ki jih je 76 od tega 38 župnijskih in večino-
ma se po teh cerkvah imenuje tudi kraj (Šentvid, Sveti Vid, Šembid). Svetemu 
Vidu posvečene cerkve spadajo med najstarejše in segajo v začetke krščans-
tva na naših tleh, zato strokovnjaki domnevajo, da so jih naši predniki postav-
ljali v krajih, kjer so prej častili slovanskega poganskega boga Svetovita. 
Našim prednikom je bil sveti Vid tudi eden od štirinajstih pomočnikov v sili: 
priporočali so se mu za zdravje živcev in oči (vida), zoper božjast, ob nevar-
nosti bliska in ognja, zoper kačji pik. Za nebeškega zavetnika so ga imeli 
lekarnarji, kotlarji, pivovarji, gluhonemi, viničar-
ji in rudarji pa tudi gledališki igralci in plesalci. 
Upodabljali so ga na dva načina: kot mladeni-
ča s palmo, simbolom mučeništva, ali pa 
mučenega v kotlu s kotličem v roki. O življenju 
in mučeništvu svetega Vida govori samo 
legenda iz začetka 7. stoletja, ki se je porodila 
v glavi z bujno domišljijo. Povsod po Evropi 
razširjeno češčenje tega svetnika pa da misliti, 
da ta legenda le ni brez zgodovinske podlage. 
Sveti Vid spada med tiste krščanske mučence, 
ki so jih kristjani dobro poznali in morda prav 
zato nihče o njih ni poizvedoval, ker pač ni bilo 
dvomov. Skoraj zanesljivo je bil sveti Vid doma 
s Sicilije. Po legendi naj bi ga vzgajala zakon-
ca Modest in Krescencija, ki sta bila kristjana 
in sta v krščanski veri vzgojila tudi njega. Vsi 
trije naj bi tudi skupaj umrli mučeniške smrti. Cesar Dioklecijan, ki mu je bil Vid 
v Jezusovem imenu ozdravil obsedenega sina, je dal vse tri, ker niso hoteli 
darovati rimskim bogovom, vreči v kotel, poln raztopljenega svinca. Takoj se 
je približal božji angel, ki jih je rešil. Nato jih je dal cesar do smrti mučiti na 
natezalnici. To naj bi se zgodilo okoli leta 304. Iz poznejšega časa vemo, da 
so relikvije svetega Vida leta 775 prenesli v samostan St. Denis pri Parizu; 
Francozi pravijo temu svetniku Guy. Od tam je del relikvij šlo na Vestfalsko, 
nekaj pa jih je nemški cesar Henrik I. poklonil češkemu knezu sv. Venceslavu 
(Vaclavu) in hranijo jih v veličastni cerkvi sv. Vida na Hradčanih v Pragi. God 
svetega Vida ali po ljudsko Vidovo pomeni v slovenskem izročilu začetek 
'kmečkega poletja'. Ime Vid izhaja iz latinskega imena Vitus, ki ga povezujejo 
z latinsko besedo 'vita', ki pomeni 'življenje'. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                          

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 
11. nedelja med letom 

Jezus odpusti spokorjeni grešnici 

Dekliška nedelja 

12. 06. 2016 – 19. 06. 2016 

God svete Marije Magdalene postal praznik za vso Cerkev 
Marija Magdalena je bila prva priča, ki je videla Vstalega, in prva 
glasnica, ki je apostolom oznanila vstajenje Gospoda. 
VATIKAN (petek, 10. junij 2016, RV) – God svete Marije Magdalene, ki 
ga v Cerkvi obhajamo 22. julija, bo od sedaj praznik. Kongregacija za 
bogoslužje in disciplino zakramentov je na željo svetega očeta 
Frančiška izdala dekret, s katerim je god svete Marije Magdalene pos-
tal praznik splošnega rimskega koledarja. 
Kot je zapisano v dekretu, ki ima naslov Apostolorum Apostola in ima 
datum 3. junij 2016, »se odločitev umešča v sedanji cerkveni kontekst, 
ki zahteva bolj poglobljen premislek o dostojanstvu ženske, novi evan-
gelizaciji in veliki skrivnosti božjega usmiljenja«. Sveti Janez Pavel II. je 
veliko pozornosti namenil ne 
le pomembni vlogi ženske pri 
Kristusovem poslanstvu in 
poslanstvu Cerkve, ampak 
tudi posebni vlogi Marije 
Magdalene kot »prvi priči, ki je 
videla Vstalega, in prvi glasni-
ci, ki je apostolom oznanila 
vstajenje Gospoda«. Ta 
pomembnost se danes nadal-
juje v Cerkvi, ki »želi brez 
vseh razlik sprejeti moške in 
ženske katere koli rase, 
ljudstva, jezika in naroda«, da bi jim oznanila veselo novico evangelija 
Jezusa Kristusa, jih spremljala na njihovem zemeljskem romanju in jim 
ponudila čudovita dela Božjega zveličanja. Papež Frančišek je od-
ločitev o zapovedanem prazniku svete Marije Magdalene sprejel v 
okviru jubileja Usmiljenja, da bi izpostavil »pomembnost te ženske, ki 
je pokazala veliko ljubezen do Kristusa in ki jo je Kristus zelo ljubil«. 

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

