
1. Danes smo ob 14.00 uri vabljeni na odprtje in blagoslov novega Doma 
krajanov v Sp. Grušovju. Nov dom je zname-
nje povezanosti in lepega sožitja vaščanov in 
bo kot tak služil najrazličnejšim prireditvam in 
srečanjem. Pridite da skupaj proslavimo to 
dragoceno pridobitev za vaščane Spodnjega 
Grušovja.  

2. Zreški župnik g. Peter Leskovar pa sporoča: 
Že dolgo kmetovalci čakajo vsaj enotedensko sončno obdobje, a ga ni 
in ni. Zato bomo danes imeli prošnjo procesijo in sveto mašo za lepo 
vreme na Brinjevi Gori. Dobimo se že ob 18. uri pri župnišču v Zrečah 
ali tisti, ki ne morete hoditi daleč, pri znamenitem križu pod cerkvijo na 
Brinjevi Gori in sicer ob 18.45. Nato bo ob 19.00 uri sveta maša v cer-
kvi Božje Matere na Brinjevi Gori. Vabljeni! 

3. Bliža se eden najlepših tednov na Prihovi, ORATORIJ! Danes in pa 
prihodnjo nedeljo po obeh mašah bodo v veroučni učilnici mladinci 
pobirali prijavnice. Prosim vas, da čim prej prijavite otroke, saj razume-
te, da ne moremo v zadnjem hipu spreminjati celotnega programa.  

4. Prihodnji petek, 24. 6.2016 bo ob 17.00 uri tukaj v župnijski cerkvi 
zaključni koncert otroškega pevskega zbora. Veroučenci nam bodo ob 
sklepu šolskega leta predstavili svoje celoletno delo pri verouku in pev-
skih vajah. Namen tega srečanja otrok in staršev je v tem, da otroke 
opogumimo za vedno večjo angažiranost in odgovornost pri vzgoji 
otrok. Odgovornost ni le pri veroučiteljih, ampak tudi pri starših. Lepo 
prosim, da se tega »koncerta« udeležite zares vsi otroci, še posebej 
mislim na birmance ter tako starši kot vsi ostali. Pokažimo, da nam je 
prav vsem veliko do teh, ki bodo v prihodnje gradili župnijsko občestvo. 
Otroci pevskega zbora naj pridejo že ob 16.00 uri, ostali otroci pa vsaj 
15 minut pred 17.00 uro, da se pravočasno dogovorimo za program. 

5. Po stari navadi ima na praznik samostojnosti, 25.6., to je prihodnjo 
soboto, pevski zbor romanje. Poromali bomo v Veržej k našemu doma-
činu Petru Pučniku. 

6. Šolsko leto se bliža h koncu. Otroci se že veselijo počitnic. Starši pa 
bodo že v tem mesecu prejeli sezname šolskih potrebščin, ki jih je pot-
rebno kupiti za naslednje šolsko leto. Zato nam Karitas trka na srce in 
prosi za pomoč tistim družinam, ki ne morejo otrokom priskrbeti šolskih 
potrebščin. V zvonici si vzemite položnice ali pa oddajte svoj dar v 
nabiralnik, da bomo skupno poslali naš dar. Hvala za razumevanje! 

7. Iskrena hvala Jožetu Pučniku za delo v vinogradu, hvala Razkovčan-
kam za čiščenje cerkve, že prvič so bile kar štiri, hvala Poloni za kra-
šenje in vsem za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč. Boglonaj! 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Zg. Grušovje: v pet. ali soboto – 22. ali 23. julija 2016 

Sp. Grušovje: v pet. ali soboto – 29. ali 30. julija 2016 

 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

14. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

03.07.2016 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00  

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Marijana Pučnik 

 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 Sp.Grušovja 

Ponedeljek 20. 06. 2016 

Silverij, papež 

Ob 7.00 za vse + iz družin Tepej (1127) 

Ob 10.00 uri somaševanje duhovnikov iz dekani-

je Videm ob Savi 

Torek 21. 06. 2016 

Alojzij Gonzaga 
Ob 19.00 za + Angelo Pliberšek 

Sreda 22. 06. 2016 

Tomaž Moore 
Ob 19.00 za + Leopolda (obl.), starše Marijo in 

Albina Brumeca ter Marijo Zadek 

Četrtek 23. 06. 2016 

Jezusovo Srce, praznik 
Ob 19.00 za vse + iz družine Mlakar (Sitar)  

Petek 24. 06. 2016 

Rojstvo Janeza Krstnika 
Ob 19.00 za + Ano Pliberšek 

Sobota 25. 06. 2016 

Viljem, opat 

Dan državnosti 

Ob 7.00 za + Franca (obl.), Marijo in Vinka 

Brumeca  

Ob 10.00 v Vržeju za liturgične sodelavce 

 13. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Vigilij, škof 

26. 06. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Petra Voračka in + rodbino 

Majerič 



Svetnik tedna – sveti Alojzij Gonzaga 

Alojzij Gonzaga (1568 – 1591) se je rodil v severni Italiji na gradu Castiglione 
kot prvorojenec in naslednik mejnega grofa don Ferrante Gonzaga. Vzgajali 
so ga na dvoru velikega vojvoda Francesca de Medici v Firencah. To mesto je 
Alojzij označil kot zibelko svojega duhovnega življenja. Devetleten je pred 
podobo Matere božje v cerkvi servitov naredil zaobljubo čistosti za vse življen-
je. Alojzij je bil otrok milosti. Že kot deček se je znal premagovati in se pokoriti. 
Na vprašanje, zakaj se tako pokori, je zapisal v svoj dnevnik: »Nebeški stebri 
so se v naših dneh zamajali in se zrušili. Kdo mi more biti porok, da bom jaz 
vztrajal? Svet je v današnjih dneh globoko zagazil v hudobijo. Kdo naj tolaži 
jezo Najvišjega?« Na španskem kraljevem dvoru, kjer je nekaj let bivala vsa 
družina Gonzaga, se je Alojzij čedalje bolj posvečal premišljevalni molitvi. 
Petnajstleten je bil že trdno prepričan, da ga Bog kliče v 
Družbo Jezusovo. Svoja namero je razodel najprej mate-
ri, nato še očetu. Ta pa je hotel sinu pregnati take »neu-
mne« misli. Skupaj z bratom Rudolfom je poslal Alojzija 
na severnoitalijanske knežje dvore – k slavnostnim spre-
jemom, pojedinam, zabavam in viteškim dvorom – v trdni 
veri, da bo to Alojzija »spametovalo«. Alojzij je to sprevi-
del in povsod stopal v stik z redovniki DJ. Po vrnitvi na 
Castiglione je grof vprašal sina: »Kako pa misliš sedaj 
glede poklica?«. »Tako kot prej«, je odgovoril Alojzij. 
Nato je oče pošiljal k sinu vplivne cerkvene može, naj bi 
Alojzija pregovorili. Brez uspeha. Nazadnje je oče zroh-
nel nad sinom in mu očital brezsrčnost do družine. Alojzij 
se je do krvi bičal. Končno je pogumno stopil pred očeta in mu rekel: »Oče, 
storite z menoj, kar hočete. Samo povem vam: mene kliče Bog v Družbo 
Jezusovo in če se temu klicu ustavljate, ravnate zoper božjo voljo.« To je 
zaleglo. Oče je sina blagoslovil. Alojzij se je z veseljem odpovedal pravicam 
prvorojenstva v korist brata Rudolfa in leta 1585 vstopil v noviciat v Rimu. Z 
vztrajnim premagovanjem slabih nagnjenj in z ljubeznijo do ponižanj se je 
povzpel do nepretrgane zveze z Bogom. Ponavljal je geslo: “Proč od posvet-
nih časti!« Njegova duhovnost je bila prežeta z mislijo na službo bližnjemu ter 
na pomoč revnim in trpečim in se je poglabljala zlasti pod duhovnim vodstvom 
sv. Roberta Bellarmina. V letu 1591, ko je v Rimu razsajala kuga, je Alojzij 
prosil predstojnike, naj mu dovolijo streči bolnikom. Nekoč je videl na cesti 
ležati okuženega bolnika, si ga zadel na rame in ga odnesel v bolnišnico, kjer 
je pomagal pri strežbi. Ves bolan in izčrpan je prišel domov in 21. junija 1591 
kot žrtev ljubezni do bližnjega izročil svojo dušo Stvarniku. Star je bil 23 let in 
v četrtem letniku bogoslovja, tik pred mašniškim posvečenjem. Papež Bene-
dikt XIII. ga je leta 1726 skupaj s Stanislavom Kostko razglasil za svetnika in 
tri leta nato za zavetnika mladine. Za takega ga je potrdil tudi papež Pij XI., 
Pavel VI. pa je večkrat povedal, da je kot mlad fant prav v cerkvi sv. Alojzija 
začutil poklic za duhovnika. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                          

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 
 

12. nedelja med letom 

»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 

 

19. 06. 2016 – 26. 06. 2016 

 

Papež Frančišek:Sočutje ni pomilovanje, ampak pomeni "trpeti z" 
»Ne sme se popuščati skušnjavi, da bi izvajali hitre in drastične rešitve 
zato, da bi sledili lažnemu sočutju ter kriterijem učinkovitosti in eko-
nomskega prihranka. V naši tehnološki in individualistični kulturi sočut-
je – ki ni pomilovanje, ampak pomeni "trpeti z" – pogosto ni dobro spre-
jeto: včasih je celo zaničevano, saj se ga lahko interpretira kot 
"ponižanje" za tistega, ki ga prejme.« 
Sočutje ne potiska na rob, ne ponižuje in ne izključuje 
»Resnično sočutje 
ne potiska na rob, 
ne ponižuje in ne 
izključuje nikogar; 
še toliko manj misli, 
da je dobro, če 
nekdo umre. V 
nasprotnem prime-
ru bi podpirali zma-
go egoizma, tisto 
"kulturo škartiranja", 
ki zavrača in zaničuje osebe, ki ne zadostijo določenim standardom 
zdravja, lepote, koristnosti.« 
 

Ob 25-letnici samostojne države Slovenije bo v soboto, 25. junija, v 
svetišču Marije Pomagaj na Brezjah ob 10. uri ljubljanski pomožni škof 
msgr. dr. Anton Jamnik daroval sveto mašo. 
Zahvalna sveta maša in molitev za domovino bosta v brezjanski baziliki 
potekala 25-let po razglasitvi samostojne države Slovenije. Z zahvalo, 
da lahko živimo v milostnem trenutku zgodovine, se bomo pri sveti 
maši v varstvo priporočili Mariji Pomagaj. 
Po sveti maši bo sledila predstavitev knjige Vloga nadškofa Šuštarja pri 
slovenski osamosvojitvi, ki je izšla pri Mohorjevi družbi. 

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

