
1. V ponedeljek in torek ne bo tukaj svetih maš, ker bom na duhovnih 
vajah, bosta pa zato dve maši v četrtek in petek. 

2. Danes obhajamo nedeljo Slovencev po svetu. Ocene o številu teh 
rojakov se vrtijo okrog pol milijona. Ob današnji nedelji je prav, da 
pomislimo na naše rojake, ki so šli z »trebuhom za kruhom«, da zanje 
molimo in da jih z veseljem sprejemamo, se z njimi povezujemo in tako 
krepimo slovensko zavest in pripadnost naši domovini. 

3. V preteklem tednu smo sezidali škarpo z betonskimi škarpniki in zasuli 
z gramozom in zemljo. Sedaj nas čaka še obzidanje s kamenjem, tako 
da bo navzven izgledala kot ostali del škarpe. Hvala vsem, ki ste 
pomagali pri delu (Davor Mlakar, Slavko Juhart, Anton Leskovar, Mar-
jan Mlakar, Branko Ramot, Alojz Lubej, Peter Tonkovič, Slavko Figek, 
Peter Pučnik, Matjaž Pem, Milek Oroš, Alojz Pučnik). Iskren boglonaj 
za vašo pomoč. Istočasno ste očistili vinograd, ga povezali in poškropili 
((Jože, Alojz, Stanko in Albin Pučnik, Minka Pem, Kristina Strnad, Mar-
ta Pristovnik, Dušan Podrgajs, Branka in Janez Pučnik ter Janko Brd-
nik). Iskren boglonaj. Včeraj pa smo dobili restavriran vitraj s simbolom 
evharistije IHS, za kar gre iskrena hvala Slavku in Mariji Mlakar za res-
tavriranje, Alfonzu Zajku za nove železne okvirje, Janku Juhartu za 
pleskarska dela in vsem, ki ste pomagali pri postavitvi in odstranitvi 

zidarskega odra (Martin Juhart, Jernej Hojnik, Damjan Tomažič, Slavko 
Juhart, David Mikič). Iskren boglonaj. Prenovljeni vitraj bo blagoslovil 
na praznik Marijinega Vnebovzetja ljubljanski pomožni škof dr. Anton 
Jamnik. Vitraj je tako spet na svojem mestu, plačilo za restavriranje pa 
še čaka. Zato se vam iskreno priporočam in hvala za razumevanje. 

4. Iskrena hvala tudi Andreji Podrgajs za podarjene rože – sadike, hvala 
za čiščenje in okrasitev cerkve. 

5. Jutri zjutraj ob 9.00 uri začnemo z najlepšim in najbolj veselim tednom 
na Prihovi, z oratorijem. Letos je prijavljenih 120 
otrok in 15 animatorjev. Otroci bodo z molitvijo, 
igro in katehezo spoznavali zgodbo o Ostržku, to 
je o lutki, ki želi postati človek in tako delati dobro. 
Lesena lutka Ostržek oživi in stari Pepe, ki ga 
je izrezljal, je presrečen. Preden pa se Ostržek 
spremeni v pravega dečka, se mora naučiti, 
da pridni otroci ne lažejo! Sporočilo pravljice: 

kdor laže, tudi veliko skriva, takemu človeku pa je težko zaupati.  
Otroke in animatorje bomo, kot že nekaj let, tudi letos pogostili z malico 
in kosilom. Zato se priporočamo za kakšne darove za kuhinjo, še 
posebej za solato in peso. 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Vrhole: v petek ali soboto  – 12. ali 13. avg. (dop.)2016 

Sevec: v petek ali soboto    –   19. ali 20. avgusta 2016 

Prepuž: v petek ali soboto   –  26. ali 27. avgusta 2016 

Vinarje: v petek ali soboto   –  2. ali 3. septembra 2016 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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: Marjana Pučnik 

15. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

10.07.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Petra Jug 

2. berilo: Žan Pem 

16. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

17.07.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Urška Flis 

 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 

Ponedeljek 04. 07. 2016 

Urh, škof 
 

Torek 05. 07. 2016 

Ciril in Metod 
 

Sreda 06. 07. 2016 

Marija Goretti, mučenka 
Ob 19.00 za + Julijano (obl.), Ivana in Stanka 

Mlakarja 

Četrtek 07. 07. 2016 

Vilibald, škof 

Ob 7.00 za + Vido (obl.) in Albina Brgleza 

Ob 19.00 za + hčerko Lidijo in starše Janeza in 

Julijano Pučnik 

Petek 08. 07. 2016 

Kilijan, škof 

Ob 7.00 za + Štefko in Ignaca Podergajsa ter 

Alojzijo Višnar 

Ob 19.00 za + Terezijo Mlakar (obl.) 

Sobota 09. 07. 2016 

Avguštin 
Ob 7.00 za + Ano in Karla Kropfa ter sorodnike  

 15. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

10. 07. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Antona Leskovarja (obl.) 

in starše 
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Svetnik tedna – sveta Marija Goretti 

Marija Goretti je zadnja leta svojega kratkega življenja preživela na Pontin-
skem močvirju južno od Rima, kamor se je njena družina priselila iz kraja 
Corinaldo pri Anconi, kjer je Marija zagledala luč sveta 16. oktobra 1890. Tam 
so Gorettijevi imeli majhno posestvo, ki pa ni rodilo dovolj kruha za šest otrok. 
Leta 1899 so se preselili v okolico mesta Nettuno, kjer je oče vzel v zakup 
precej zemlje. Skupaj z vdovcem Serenellijem in njegovim sinom Aleksan-
drom so stanovali v isti hiši in mati Assunta Goretti je gospodinjila za obe dru-
žini. Že po enem letu je poglavarja Gorettijeve družine pobrala močvirska 
mrzlica in mati Assunta je morala namesto njega garati 
na polju, gospodinjska opravila pa je prevzela desetlet-
na hči Marija, njuna prvorojenka. To srčno dobro 
dekletce je v trdih življenjskih okoliščinah zgodaj dozo-
relo. Sosedje so govorili, da je 'angelski otrok' in so jo 
drugim postavljali za zgled. Oče Serenelli se je vdajal 
pijači, njegov sin Aleksander pa je bil mladostnik, ki ni 
znal obvladovati svojih nagonov. Ko je dan za dnem 
opazoval ljubko malo gospodinjo Marijo Goretti, se je 
vnemalo njegovo poželenje. Sredi leta 1902 jo je dva-
krat skušal pripraviti do tega, da se mu vda, Marija pa 
ga je odločno zavrnila: »Raje se dam ubiti, kot da bi 
storila kaj takega!« Moč je črpala iz svetega obhajila, ki ga je prejela tudi dva 
dni pred svojo smrtjo. Usodnega 5. julija 1902 je Aleksander opoldne prišel 
domov in našel Marijo samo. Odvlekel jo je v spalnico. Ker se mu je upirala, jo 
je večkrat zabodel z nožem. Sosedje so slišali Marijine krike in so napadalca 
pregnali. Ranjeno deklico so peljali v bolnišnico v Nettuno, kjer je naslednji 
dan umrla. Še v nezavesti je v ponavljala: »Nikar, Aleksander! To je greh. 
Prišel boš v pekel« Serenellija so obsodili na trideset let ječe. Marija Goretti, 
njegova nedolžna žrtev, ki jo je on imenoval 'moj angel varuh', mu je izprosila 
milost iskrenega kesanja. Od leta 1939 je živel kot tretjerednik v kapucinskem 
samostanu v Macerati, kjer je 6. maja 1970 umrl. V pismu, ki ga je zapustil, je 
zapisal: »Ko se oziram nazaj, moram priznati, da sem v mladosti ubral napač-
no pot, pot zla, ki me je pripeljala v nesrečo. Tako sem potem zagrešil tisti 
zločin. Še vedno mi v ušesih odmevajo besede odpuščanja.« Assunta Goretti 
je 24. junija 1950 doživela nesluteno srečo: bila je med polmilijonsko množico 
na Trgu svetega Petra v Rimu, ko je papež Pij XII. njeno hčerko Marijo razgla-
sil za svetnico. Ob njej je bil tudi Aleksander Serenelli, ki je mater Assunto 
prosil odpuščanja. »V življenju skromne deklice,« je v svojem nagovoru ob tej 
slovesnosti dejal papež, »ki smo jo obdali z najvišjo častjo, moremo videti 
zgled, ki ni vreden samo nebes, ampak ga mora občudovati in častiti tudi naš 
čas. Družinski očetje in matere lahko spoznajo, kako naj vzgajajo otroke, ki 
jim jih je dal Bog, v svetosti in junaštvu in izpolnjevanju tega, kar zahteva kato-
liška vera.« 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                          

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

14. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

»Prosite Gospoda žetve, naj 

pošlje delavcev na svojo žetev.« 

Tomaž, apostol 

03. 07. 2016 – 10. 07. 2016 

 

Papež Frančišek: Marija kot posoda in studenec usmiljenja 
Sveti oče je navedel vrsto svetnikov, ki so pustili, da jim usmiljenje na 
novo ustvari srce, nato pa je navedel še Marijo, ki je »preprosta in po-
polna posoda, v katero se sprejema usmiljenje in s katero se ga razdel-
juje«. Njen svoboden »da« milosti je podoba, nasprotna grehu, ki 
izgubljenega sina vodi proti niču. Marija v sebi nosi usmiljenje, ki je 
obenem zelo njeno, zelo naše in zelo cerkveno. V svoji majhnosti se 
zna pustiti gledati z dobroto in zna gledati, kako Božje usmiljenje do-
sega vse rodove. Zna videti dela, ki jih to usmiljenje opravlja; varuje 
spomin in obljubo neskončnega usmiljenja Boga do svojega ljudstva.  
Marija nas gleda tako, da se čutimo spre-
jeti v njenem naročju. Uči nas, da je edi-
na sila, s katero je mogoče osvojiti srce 
ljudi, nežnost Boga. »To, kar vaši ljudje 
iščejo v Marijinih očeh,« je papež dejal 
zbranim duhovnikom, »je naročje, kamor 
ljudje, vedno sirote in razdedinjenci, gre-
do iskat zaščito, dom.« To pa je poveza-
no z njenim načinom gledanja: prostor, ki 
ga odpirajo njene oči, je prostor naročja 
in ne sodišča ali strokovne svetovalnice.  »Če se vam kdaj zgodi, da je 
vaš pogled okamnel, da doživljate odpor ali ne čutite ničesar, kadar se 
približate ljudem, ponovno poglejte njo. Ona vam bo pogled očistila 
vsake sive mrene, ki ne dopušča v dušah videti Kristusa; ozdravila vas 
bo vsake kratkovidnosti, zaradi katere so vam nadležne potrebe ljudi, 
ki so potrebe učlovečenega Gospoda; ozdravila vas bo vsake staro-
vidnosti, zaradi katere ne vidite detajlov, na drobno napisane opombe, 
kjer so v igri pomembne življenjske realnosti Cerkve in družine,« so se 
glasile papeževe besede. 
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