
1. Danes sklepamo teden oratorija. To je bil teden molitve, veselja, petja, 
igre, spoznavanja vrednot, druženja, ustvarjanja itd. V iskreni in ljubeči 
skrbi naših mladincev - animatorjev, smo v njih brali in doživljali iskreno 
in ljubečo skrb za otroke, za njihovo duhovno rast in veselje do življen-
ja. Z veliko zavzetostjo in naklonjenostjo so žrtvovali ves teden za otro-
ke in jih hranili s kruhom dobrote, ljubezni in veselja. Zato se lahko 
upravičeno vprašamo, podobno kot psalmist: „Kako naj povrnemo 
Gospodu, za vse dobro, kar nam je storil po naših mladincih?“ (Ps 116) 
Hvaležnost Bogu in našim animatorjem mora biti naša osnovna drža v 
pogledu na čudovito preživet teden. Ob hvaležnosti pa naj velja tudi 
zahvala glavni voditeljicam Oratorija 2016, Klavdiji Ozimič, Luciji in 
Urški Pučnik ter vsem ostalim mladincem in mladinkam, pa tudi vsem 
sponzorjem, še posebej županu Matjažu Orterju, Borutu Zadeku za 
brezplačni prevoz otrok, trgovini Plod za dnevno sveže sadje, kuhari-
cam (še posebej za 50 protfanov pic) in vsem dobrotnikom, po katerih 
je letošnji oratorij s 140. navzočimi izzvenel v eno samo melodijo ljube-
zni.  

2. Oratorij je za nami, zato bomo spet nadaljevali z zidarskimi deli in sicer 
z obzidavanjem škarpe. Ker so tako za vitraj kot za škarpo že prispeli 
računi, se vam priporočam za vaš dar. Hvala za razumevanje. 

3. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve; boglonaj tudi vsem za 
darove za kuhinjo, v zadnjih dneh tudi za lučke in kornete za otroke ter 
druge dobrote. Bog povrni! 
 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 
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  

17. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

24.07.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Bor Sojar Voglar 

 15. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

Amalija, redovnica 

10. 07. 2016 

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

in starše 

Ponedeljek 11. 07. 2016 

Benedikt, opat 
Ob 7.00 + Malčo Božič in sorodnike 

Torek 12. 07. 2016 

Mohor in Fortunat 
Ob 19.00 za + Terezijo Bračič (1109) 

Sreda 13. 07. 2016 

Henrik, kralj 
Ob 19.00 za + Silvo Pliberšek 

Četrtek 14. 07. 2016 

Kamil, de Lellis 
Ob 19.00 za + Marijo in Jožeta Gumzeja (obl.) 

Petek 15. 07. 2016 

Bonaventura, škof 
Ob 7.00 za + Janeza Zorka (obl.) 

Sobota 16. 07. 2016 

Karmelska Mati Božja 

Karmen 

Ob 7.00 za + Pavlo in Gabrijela Kumra (obl.) 

 16. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

17. 07. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za vse + iz družine Šprager 

Ob 14.00 blagoslov kapele na Vrholah 

OSTRŽEK 



Svetnik tedna – Karmelska Mati Božja (god: 16. julija) 

Ime praznika pride po Karmelski gori v Sveti deželi. Na tej gori sta se skri-
vala pred brezbožnim kraljem Ahabom in njegovo še bolj brezbožno ženo 
Jezabelo prerok Elija in Elizej. Nemara so tu bivali tudi njuni 
učenci. Zato je verjetno, tako trdijo, da so se tu že v prvi 
krščanski dobi naselili možje, ki so se želeli umakniti svetu 
in živeti v samoti. Sv. Helena, mati cesarja Konstantina, je 
dala tu sezidati cerkev. Leta 1156 je tja prišel vojak, križar 
Bertold s Kalabrije, ki se je bil v hudi bitki zaobljubil, da bo 
postal samotar, če Bog kristjanom nakloni zmago nad 
mohamedanci. Kristjani so zmagali in Bertold se je z desetimi tovariši 
naselil v Karmelu pri votlini, v kateri je po starem izročilu nekdaj bival pre-
rok Elija. Postavili so majhno svetišče v čast božji Materi in si jo tudi izbrali 
za Gospo svoji družbi. Imenovali so se bratje Device Marije Karmelske. S 
tem je bil ustanovljen karmeličanski red. Zaradi nesloge krščanskih vladar-
jev so Turki spet osvojili Sveto deželo in leta 1240 so karmelski samotarji 
zapustili sveti kraj in se preselili v zahodne evropske dežele, v Francijo, na 
Sicilijo, v Anglijo. Ko je na Angleškem bil na čelu reda Simon Stock (umrl 
leta 1265), se mu je prikazala Božja Mati, pripoveduje pobožna povest. V 
roki je držala škapulir ter mu povedala: »Vzemi, sin, ta škapulir svojega 
reda; to bo znamenje milosti, ki sem jo izprosila tebi in otrokom Karmelske 
gore: kdor umrje v tem oblačilu, se bo obvaroval večnega ognja; je zna-
menje zveličanja, obramba v nevarnostih in zagotovilo miru in večne 
zaveze.« To se je zgodilo 16. julija 1251. Tako je nastala karmelska ška-
pulirska bratov-
ščina. Tudi iz 
karmeličanske-
ga reda je zrasla 
slavna vrsta 
svetnikov in 
svetnic: od sv. 
Simona Stocka 
do sv. Janeza 
od Križa, do 
cerkvene učitel-
jice sv. Terezije 
Velike do tako 
znane in priljub-
ljene sv. Terezi-
je Deteta Jezu-
sa.  

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                          

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

15. nedelja med letom 

Kdo je moj bližnji? 

Dekliška nedelja 

Sklep oratorija 

10. 07. 2016 – 17. 07. 2016 

 

Papež Frančišek je sprejel skupino revežev: Ste v srcu Cerkve. Mo-
lite za spreobrnjenje bogatih! 
»Kakršen koli je vaš položaj, vaša zgodba, teža, ki jo nosite, Jezus je 
tisti, ki nas združuje okoli sebe.« 
»To je dokaz, da ste dragoceni v njegovih očeh in da vam je blizu,« je 
poudaril papež in ponovil besede duhovnika Giuseppeja Wresinskija, 
ustanovitelja gibanja Četrti svet: »Vi ste v srcu Cerkve.«   
Papež Frančišek je revnim želel izročiti poslanstvo: »Poslanstvo, ki ste 
ga samo vi, v svoji revščini, zmožni izpolniti.« Pojasnil je, da je Jezus 
včasih bil zelo strog in je močno grajal osebe, ki niso hotele sprejeti 
Očetovega sporočila. Kakor je govoril o blagrih, ko je dejal blagor ubo-
gim, lačnim, tistim, ki jočejo, ki so osovraženi in preganjani, je prav 
tako rekel še eno stvar, ki povzroča strah. Rekel je: »Gorje vam!« In to 
je rekel bogatim, pametnim, tistim, ki se smejijo, ki imajo radi laskanje, 
hinavcem. Ravno za te naj molijo: »Dajem vam 
poslanstvo, da molite zanje, da bi Gospod 
spremenil njihova srca.« Papež jih je prav tako 
prosil, naj molijo za tiste, ki so krivi njihove re-
vščine, da bi se spreobrnili. Molijo naj za mnoge 
bogataše, ki se oblačijo v škrlat in dragoceno 
tkanino, ki pripravljajo zabave z velikimi pojedi-
nami, ne da bi se zavedali, da so pred njihovimi 
vrati mnogi Lazarji, ki bi se radi najedli z ostanki z njihove mize. Prav 
tako naj molijo za duhovnike, za levite, ki – ko vidijo tistega ranjenega 
in na pol mrtvega človeka – gredo naprej, gledajo na drugo stran, ker 
nimajo sočutja. »Vsem tem osebam in zagotovo tudi drugim, ki so 
povezane z vašo revščino in s tolikšno bolečino, se iz srca nasmehnite; 
želite jim dobro in Jezusa prosite, da bi se spreobrnili. In zagotavljam 
vam, da če boste delali tako, bo veliko radosti v Cerkvi, v vašem srcu 
in v ljubljeni Franciji,« je zatrdil papež Frančišek.  
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