
1. Včeraj so imeli liturgični sodelavci čudovito romanje v Veržej, kjer nas 
je lepo sprejel, pogostil in vodil somaševanje rojak Peter Pučnik. Nje-
mu, organizatorki, sponzorjem in vsem liturgičnim sodelavcem iskren 
boglonaj za lep, doživet, duhovno poln in prijeten dan.  

2. V petek smo imeli koncert, na katerem so nastopili naši otroci in 
mladinci in med koncertom predstavili delo pri verouku. Bilo je zelo 
lepo in pastoralno nadvse dobrodošlo. Iskrena hvala vsem nastopajo-
čim, predvsem pa Klavdiji Ozimič, ki je koncert pripravila in nadvse 
lepo izvedla. Vse kaže, da imamo mnoge glasbeno nadarjene otroke in 
da je tak koncert čudovita spodbuda in hkrati priznanje otrokom za nji-
hov trud in dejavno sodelovanje v župniji. Iskren boglonaj. 

3. V preteklem tednu smo podrli že dolgo podirajoči se zid na jugo-
vzhodnem delu cerkve. Zabetonirali smo temelj, sedaj pa nas čaka še 
zidanje škarpe. Iskren boglonaj Davorju in Stanku Mlakarju, Matjažu 
Pemu, Petru Tonkoviču, Slavku Juhartu, Milanu Trdinu in Alojzu Lube-
ju. V torek bomo nadaljevali z zidanjem škarpe. Priporočam se za fizič-
no, pa tudi za finančno pomoč. 

4. Iskrena hvala Simonu Korošcu in Martinu Juhartu za košnjo trave 
okrog cerkve ter okrog župnišča. Hvala tudi čistilkama iz Dobrove, kra-

silkama in vsem za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dob-
roto. 

5. Osnovna šola Prihova sporoča, da bo vse do četrtka, 30. 6. 2016 pred 
šolo zbiralna akcija starega papirja. Vabljeni k sodelovanju.  

    Učiteljice in učenci OŠ Prihova  
6. Zakrament sv. zakona želita prejeti: ženin Marko Maze, rkt. vere, 

samski, biva v Podvinu pri Polzeli in nevesta, Natalija Mohorko, rkt., 
samska iz Ptujske Gore, biva v Podvinu pri Polzeli. Iskrene čestitke. 
 

En Očenaš za vsako od Jezusovih ran 
Zbranim na Trgu svetega Petra je papež Frančišek zaupal, da vsak 
večer pred spanjem moli to kratko molitev: »Gospod, če hočeš, me 
moreš očistiti.« Zatem še zmoli pet Očenašev, vsakega za eno od 
Jezusovih ran, saj nas je Jezus očistil s svojimi ranami. »Če tako 
delam jaz, lahko enako delate tudi vi doma,« je predlagal vernikom, 
»zmolite ''Gospod, če hočeš, me moreš očistiti'', mislite na Jezusove 
rane in za vsako rano zmolite en Očenaš. Jezus nas vedno posluša.« 
»Koliko krat srečamo reveža, ki nam pride naproti! Lahko smo veli-
kodušni, lahko se nam zasmili, a običajno se ga ne dotaknemo. Damo 
mu kovanec, a izogibamo se, da bi se dotaknili njegove roke. In tako 
pozabljamo, da je tisto Kristusovo telo! Jezus nas uči, naj se ne bojimo 
dotakniti se reveža in izključenega, ker v njiju je On. Dotakniti se re-
veža nas lahko očisti hinavščine in v nas povzroči skrb za njegov po-
ložaj.« 

 SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Preloge: v petek ali soboto – 5. ali 6. avgusta 2016 

 
Razpored bralcev Božje Besede 
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 

15. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

10.07.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Petra Jug 

2. berilo: Žan Pem 

 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 + rodbi-

no Majerič 

Ponedeljek 27. 06. 2016 

Ema Krška, kneginja 
Ob 7.00 + Ivana Kumra (obl.) 

Torek 28. 06. 2016 

Irenej, škof in mučenec 
Ob 7.00 za + Silvo Pliberšek (1161) 

Sreda 29. 06. 2016 

Peter in Pavel, apostola 
Ob 7.00 za  + Petra Levarta 

Ob 19.00 za + Metoda Pučnika (obl.)  

Četrtek 30. 06. 2016 

Prvi mučenci rim. cerkve 
Ob 18.20 ministrantski sestanek 

Ob 19.00 za + Marijo Košir (obl.) 

Petek 01. 07. 2016 

Estera 
Ob 7.00 za + Antona Koprivnika (1149) 

Obisk bolnikov. 

Sobota 02. 07. 2016 

Frančišek Regis, redovnik 

Ob 7.00 za + Jožefo Gumzej (obl.) 

Ob 17.00 za srečen zakon Maze-Mohorko 

Ob 19.00 za + Elizabeto (obl.) in Janeza Jamše-

ka ter Mihaela Majšlerja 

 14. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Tomaž, apostol 

03. 07. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + žpk. Stanka Kompareta 



Svetnik tedna – sveti Irenej 

»Človekova slava je Bog. Toda mojstrovina vse modrosti in vse božje moči je 
človek. Kajti božja slava je živi človek; toda človeka vzdržuje v bivanju gledan-
je Boga.« Te lepe in globoke misli je zapisal sveti Irenej, škof v rimskem mes-
tu Lugdunu v Galiji, današnjem Lyonu v Franciji. Imenujejo ga 'očeta katoliške 
teologije'. Živel je v drugem krščanskem stoletju in črpal je neposredno iz 
apostolskega oznanjevanja, kajti bil je učenec sv. Polikarpa, škofa v Smirni v 
Mali Aziji. Ta pa je sam poslušal apostola in evangelista Janeza. O veri je 
sveti Irenej zapisal, da je kakor žlahtna pijača, 
ohranjena v najboljši posodi; pod vplivom Svetega 
Duha ta pijača trajno obnavlja mladost vsakomur, ki 
jo uživa. Irenej je bil po rodu iz Male Azije. Najbrž je 
bil doma iz mesta Smirne, ker v nekem svojem pis-
mu omenja, da je 'kot otrok' poslušal tamkajšnjega 
škofa sv. Polikarpa. Ta je umrl kot mučenec leta 155 
zato sklepamo, da se je Irenej rodil med letoma 130 
140. Že v mladosti se je spreobrnil h krščanstvu in 
se v veri temeljito izobrazil, kar dokazujejo njegovi 
kasnejši spisi. Tiste čase je cvetela trgovina med 
Malo Azijo in Galijo, sedanjo Francijo, kar je pospe-
ševalo tudi misijonsko sodelovanje. Misijonarji iz Male Azije so hodili oznanje-
vat evangelij na Zahod in med njimi je bil tudi mladi Irenej, ki se je nekaj časa 
mudil v Rimu, od tam pa je odpotoval v južno Galijo. Okoli leta 160 ga že naj-
demo v Lugdunu ob reki Ron. Najprej je deloval kot duhovnik, kasneje, po 
mučeniški smrti škofa Potina (leta 177) pa je postal njegov naslednik na ško-
fovskem sedežu. Bogoslužni in oznanjevalni jezik cerkvenega občestva v tem 
galskem mestu je bila grščina. V tem jeziku je Irenej tudi pisal. Njegovo najve-
čje in najpomembnejše delo nosi naslov Zoper herezije (krive vere) in obsega 
pet knjig. Na Irenejeve misli se opira pokoncilska prenovitev mašnega obreda. 
Lugdunski škof Irenej je med kristjani v Galiji užival velik ugled zaradi svoje 
učenosti in pastirske gorečnosti. Predsedoval je ne le zboru škofov v Galiji, 
temveč se je zavzemal za kristjane tudi drugod. Pod papežem Viktorjem I. so 
škofje na krščanskem Zahodu določili, naj vsa Cerkev praznuje veliko noč na 
nedeljo po prvi pomladni polni luni. Cerkev v Mali Aziji tega ni hotela sprejeti, 
tam so namreč že od apostola Janeza dalje veliko noč praznovali štirinajstega 
nizana, pa naj je padel na kateri koli dan v tednu. Grozil je razkol, a je vmes 
posegel škof Irenej. Njegova spravljivost je pripomogla, da je tudi Mala Azija 
postopoma sprejela novi datum velikonočnega praznovanja. Zgodovinar 
Evzebij, ki to poroča, pripominja, da je tedaj Irenej ravnal tako, kakor kaže 
njegovo ime. Ime Irenej je namreč grško in po naše pomeni 'mirni', 'mož miru'. 
Sodobniki svetega Ireneja so hvaležno sprejemali modrost njegovih knjig, niso 
pa zapisovali podatkov o tem velikem škofu. Tako ni nikjer zapisano niti leto 
smrti in niti dejstvo, ali je res umrl kot mučenec, kar naj bi se zgodilo leta 202. 

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

13. nedelja med letom 
 

»Za teboj bom hodil,  

kamor koli pojdeš.« 

26. 06. 2016 – 03. 07. 2016 

 

Papež Frančišek: Vsi si želimo, da bi nas Gospod na dan sodbe gledal 

s prizanesljivostjo in pozabil mnogo slabih stvari, ki smo jih storili v 
življenju. Zato, če ti stalno sodiš druge, boš sojen z enako mero, s 
kakršno sam sodiš. Papež Frančišek je pozval, naj se pogledamo v 
ogledalo: »Poglej se v ogledalo. A ne zato, da bi se našminkal, da se 
ne bi videle gube … Poglej se v ogledalo, da boš videl sebe, kakšen si 
ti. Kaj gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne 
čutiš? Ali kako moreš reči svojemu bratu: ‚Pústi, da vzamem iver iz 
tvojega očesa‘, in glej, bruno je v tvojem očesu? Kako nas ocenjuje 
Gospod, kadar delamo tako? Samo ena beseda je: Hinavec, izderi 
najprej bruno iz svojega očesa in potem glej, kako boš vzel iver iz 
očesa svojega brata.« 
Ne soditi, ampak moliti za druge: Vidi se, da se Gospod nekoliko 
razjezi. Pravi nam hinavci, kadar se postavljamo na mesto Boga. To je 
tisto, v kar je kača prepričala Adama in Evo, ko je rekla, da če bosta 
jedla z drevesa, bosta kakor on. Želela sta se postaviti na mesto Boga. 
»Zato je zelo slabo soditi,«  je nadaljeval. »Sodba pripada smo Bogu, 
samo Njemu! Za nas pa so ljubezen, sočutje, molitev za druge, kadar 
vidimo stvari, ki niso dobre, tudi povedati o tem drugemu … A nikoli 
soditi. Nikoli. To je hinavščina, če sodimo.« 
Našim sodbam manjka usmiljenje: Kadar sodimo, se postavimo na 
mesto Boga. A naša sodba je uboga sodba. Nikoli ne more biti 
resnična; nikoli ne more biti enaka Božji sodbi in to zato, ker je Bog 
vsemogočen, mi pa ne saj nam manjka usmiljenja. Kadar Bog sodi, 
sodi z usmiljenjem, je izpostavil sveti oče in povabil: »Danes razmišl-
jajmo o tem, kar nam pravi Gospod: ne sodite, da ne boste sojeni; 
način, mera, s kakršno sodimo, bo ista, ki bo uporabljena za nas … 
Poglejmo se v ogledalo, preden sodimo … Sicer bom hinavec, saj se 
postavljam na mesto Boga. Moja sodba pa je tudi revna sodba, manjka 
ji nekaj zelo pomembnega, kar pa ima Božja sodba, to je usmiljenje. 
Da bi nam Gospod dal dobro razumeti te stvari.« 

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

