
1. Danes popoldan smo vsi vabljeni k blagoslovu kapele na Vrholah, ki je 
postavljena na istem mestu, kot je nekoč stal križ. V 
župnijski kroniki je o postavitvi in blagoslovu križa 
zapisano: »26. aprila 1925 so blagoslovili nov križ 
na Vrholah. Postavil ga je Ignac Brdnik, kmet na 
Vrholah. Bil je v vojski na Tirolskem, in ker je straš-
no trpel, se je zaobljubil, da v slučaju srečne vrnitve 
postavi novi križ na svojem zemljišču.«  

2. V preteklem tednu smo obzidali novo škarpo, za kar 
gre velika zahvala marljivim »mladeničem«: Matjažu 
Pemu, Petru Tonkoviču, Alojzu Lubeju, Slavku 
Figeku, Antonu Leskovarju, Slavku Juhartu, Samu Pučniku, Damjanu 
Tomažiču, Dragu, Mariji in Simonu Skerbišu ter Davorju Mlakarju, ki je 
poskrbel za material. Tako je sedaj v grobem škarpa dokončana. 
Iskren boglonaj vsem, tudi župniku, ki je prvi dan, ko je 
bilo nekoliko manj delavcev, prijel za zidarsko orodje in 
pokazal svojo zidarsko spretnost .  

3. Prihodnja nedelja je Krištofova nedelja. Po obeh 
mašah bo blagoslov vozil na parkirišču. Z zaupanjem 
se bomo obrnili k nebeškemu Očetu in ga prosili, da nas 

na priprošnjo sv. Krištofa varuje na vseh naših življenjskih poteh, 
posebej na cestah. Obenem vas prosimo, da tudi letos  z veseljem 
namenite svoj dar v zahvalo za srečno prevožene kilometre. Vaši daro-
vi bodo namenjeni za nakup prepotrebnih vozil našim misijonarjem. 
Akcija MIVA Slovenija v imenu naših misijonarjev trka na vaša srca in 
se vam vnaprej iskreno zahvaljuje. Hvala in Bog povrni! 

4. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve; za vse darove za kuhinjo 
in vsakršno vašo pomoč in dobroto. Bog povrni! 

5. V nedeljo, 24.7.2016 smo vabljeni na Kebelj ob farnem in krajevnem 
prazniku: ob 14.00 uri procesija in nato sv. maša, ob 15.00 uri kulturni 
program, ob 16.00 uri gasilska veselica s srečelovom. Vabljeni 

Papež Frančišek s tesnobo in v molitvi spremlja novice o strašnem 
pokolu, ki se je v četrtek večer, 14. julija zgodil v Nici. Med praznovan-
jem državnega praznika se je med množico, zbrano na ulici, da bi gle-
dala ognjemet, z veliko hitrostjo zapeljal muslimanski skrajnež s tovor-
njakom in povzročil smrt najmanj 84 oseb. 
Papež, ki taka dejanja obsoja, izraža svojo globoko žalost in se pridru-
žuje bolečini prizadetih družin. Tiste, ki so izgubili življenje, izroča 
Božjemu usmiljenju. Nadalje zagotavlja duhovno bližino ranjenim in 
celotnemu francoskemu narodu ter spodbuja vse reševalce. Nazadnje 
sveti oče še prosi Boga za dar miru in sloge v Franciji ter nad vse kliče 
Božjega blagoslova. 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 
16. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

17.07.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

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: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Bor Sojar Voglar 

18. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

01.08.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

 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 

Ponedeljek 18. 07. 2016 

Friderik, škof 
Ob 7.00 + Marijo Tomažič (obl.) 

Torek 19. 07. 2016 

Arsen Veliki, puščavnik 
Ob 19.00 za +Hildo Pšeničnik (obl.) 

Sreda 20. 07. 2016 

Marjeta Antiohijska 

Ob 19.00 za + Maksa, Franca in Rozo Puč-

nik, Angelo in sina Jožeta Grifiča 

Četrtek 21. 07. 2016 

Lovrenc iz Brindisija 
Ob 19.00 za + Magdaleno Pliberšek  

Petek 22. 07. 2016 

Marija Magdalena 
Ob 19.00 za + Jožefa Skerbiša (1133) 

Sobota 23. 07. 2016 

Brigita Švedska 
Ob 7.00 za + Antona Pliberška (obl.) 

 17. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Krištof, mučenec 

24. 07. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Anico Pučnik ter starše 

Krst Jakoba Sojar Voglar 



Svetnik tedna – Marija Magdalena 

Dolgo časa so v pobožnosti in v umetnosti Marijo Magdaleno istili z Marijo iz 
Betanije, sestro Lazarja in Marte, ter z neimenovano 'veliko grešnico', ki je 
Jezusu v farizejevi hiši med obedom mazilila noge, potem ko jih je oprala s 
svojimi solzami ter obrisala s svojimi lasmi. Zdaj je dokazano, da gre za tri 
različne osebe. Današnji svetnici je ime Marija, Magdalena je njen priimek, ki 
pove, da je bila doma iz Magdale, ribiškega mesteca na zahodnem bregu 
Genezareškega jezera. Iz dveh pripomb v Lukovem in Markovem evangeliju 
vemo, da je Jezus iz Marije iz Magdale izgnal sedem hudih duhov. Število 
sedem v Svetem pismu pomeni veliko število, množico. Ta omemba hoče 
povedati, da je bila Marija 
popolnoma v oblasti hudih 
duhov. V skupini žena, ki so 
stregle zboru apostolov in 
njihovemu Učitelju, se Marija 
Magdalena vedno imenuje na 
prvem mestu. Marija Magda-
lena je ostala Jezusu zvesta 
vse do konca do smrti na 
Kalvariji in še do groba. Pod 
križem je vztrajala z Jezusovo 
materjo Marijo in z edinim 
učencem Janezom, ki ni stra-
hopetno pobegnil. Ko je minil 
praznični dan velike noči, so 
Marija Magdalena, Marija, mati Jakobova, in Marija Saloma kupile dišav, da bi 
Jezusovo telo v grobu mazilile. Evangelist Janez pa nam je ohranil čudoviti 
prizor srečanja Marije Magdalene z vstalim Jezusom. Ko je stoječ ob grobu 
jokala, [o je Jezus sočutno vprašal: »Žena, kaj jokaš? Koga iščeš?« Magdale-
na je mislila, da govori z vrtnarjem, zato je prosila, naj ji pokaže, kam je del 
Jezusovo telo. Ko jo je Jezus poklical po imenu: »Marija!«, pa ga je prepozna-
la. Trdno je bila prepričana, da je Gospod vstal od mrtvih in to veselo novico je 
nemudoma sporočila njegovim učencem. Skozi vsa stoletja cerkvene zgodo-
vine razmišlja pisec slovenskega življenjepisa svete Marije Magdalene, sreču-
jemo žene, ki učencem naznanjajo Jezusovo sporočilo. In tudi v današnjih 
dneh je na svetu nešteto žena, ki so pripravljene služiti Jezusu in njegovemu 
vstajenjskemu oznanilu. Marija Magdalena je kakor nalašč njihova svetnica. 
Grki so jo že zgodaj častili kot "nosilko miru in enakovredno apostolom". Ume-
tniki jo upodabljajo s posodico z mazilnim oljem, stoječo pod križem, ali kot 
spokornico z razpuščenimi lasmi (po zgrešenem enačenju z evangeljsko gre-
šnico) s knjigo, s Križanim, s spokornim bičem v rokah in z mrtvaško glavo 
pred seboj. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                          

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

16. nedelja med letom 

Marta, Marta, skrbi in vznemirja 

te veliko stvari, a le eno je  

potrebno (Lk 10, 41b-42a) 

17. 07. 2016 – 24. 07. 2016 

 

Papežev tajnik msgr. Gänswein je povedal, kaj ga posebej nagovarja 
med splošnimi avdiencami papeža Frančiška in kako je doživljal 
splošne avdience papeža Benedikta, katerih se je udeleževal kot tajnik: 
»Kdor se udeleži splošnih avdienc papeža Frančiška, vidi, da se papež 
dobro počuti. Pogosto govori o kulturi srečanja in tam živi to, o čemer 
govori. Vidi se, da se rad srečuje z verniki, da dovoli, da se ga 
dotaknejo. Posebej se vidi, kako srečuje bolne in osebe, ki imajo 
težave. Gre vedno za dajanje in prejemanje. In to je velik dar, je velika 
odlika papeža Frančiška.« 
»Glede na to, da sem bil tajnik, je bilo zame zelo pomembno poslušati 
papeža Benedikta. Beseda je napolnila srce in dala hrano, dala je 
smer. Papež Frančišek je oseba, ki se tukaj dotakne srca, pri njem je 
bolj angažirano oko. Medtem ko je bilo pri papežu Bendiktu malo bolj 
angažirano uho.«    
Ob koncu pogovora pa je msgr. Gäns-
wein še povedal, kako poletje preživlja 
papež Benedikt: »Papež Frančišek je 
vztrajno vabil papeža Benedikta, naj se 
za daljši čas preseli v Castel Gandolfo. 
Na koncu je papež Benedikt sprejel in šel 
tja za dva tedna. Tam se je vedno zelo 
dobro počutil. Ko smo prišli tja z avtomo-
bilom, ga je že pričakovalo veliko ljudi in 
bil je zelo vesel. Ta dva tedna sta mu 
zelo dobro dela. Vrnil se je v samostan Mater Ecclesiae v Vatikanu, 
kjer dneve preživlja kot vedno: v molitvi, premišljevanju, branju. Kmalu 
se mu bo pridružil njegov brat, ki bo ostal z njim skoraj ves mesec 
avgust. Torej pomeni, da bo avgust posvečen njegovemu bratu. Je 
dobro. Zagotovo je zelo vroče, vendar pa, hvala Bogu, klimatska nap-
rava v samostanu Mater Ecclesiae zelo dobro deluje. 

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

