
1. Danes je Krištofova nedelja, zato bomo sedaj po maši blagoslovili vaše 
»železne konjičke« s prošnjo Bogu, naj nam po pripro-
šnji sv. Krištofa da milosti, da se bomo na cesti vedli 
pazljivo in pametno, kajti, kakor pravi pesem: »cesta 
ni igrišče, pomni to vsekdar.«    

2. Kot je navada že štiri leta, bodo tudi letos v prvem 
tednu avgusta šli naši ministranti in mladina na počitni-
ce v Piran, in ker si bomo sami kuhali, se tudi letos priporočamo za 
raznovrstno hrano in sokove (npr. sveža in vložena zelenjava, krompir, 
jajca, paradižnik, sir, meso, salame in sokovi – če je možno prinesite 
do petka). Ker je za župnika delo z otroki in mladino eno izmed najpo-
membnejših stvari v župniji, bo tudi letos vso nastanitev v samostanu v 
Piranu častil župnik in ne župnija, lahko pa mu v tem kaj pomagate, 
vsaj za kakšen sladoled.  

3. Iskrena hvala Petru Tonkoviču za fugiranje škarpe, Metodu Pučniku za 
darovane betonske zidake, družini Skerbiš za postavitev zidarskega 
odra, Davorju Mlakarju za popust pri nabavi materiala in še enkrat 
vsem neutrudljivim delavcem, ki ste pomagali pri zidanju in obzidavanju 
škarpe. Tako je sedaj veliko delo opravljeno. Bog povrni!  

4. Iskrena hvala vsem, ki ste v preteklem tednu pomagali pri delu v 
vinogradu: Jože, Alojz in Albin Pučnik, Marta Pristovnik, Alojz Lubej, 

Minka Pem, Kristina Strnad, Slavko Juhart, Peter Tonkovič, Viktor Vi-
vod, Janko Brdnik, Cvetka Gorenjak, Anton Polegek). Iskren boglonaj. 

5. Iskrena hvala za krasitev in čiščenje cerkve, za darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 
Šoferjeva molitev 
Gospod Jezus, pridi in me spremljaj 
na vseh cestah. Vsi v vozilu naj 
čutimo tvoje varstvo. Prosim te, 
uporabi me, kot nekoč svetega Kriš-
tofa, da te bom tudi jaz nosil k lju-
dem. Vsak dan, Gospod, bom preu-
darno vozil, vsakemu želim pomagati, vedno bom ohranjal mir, prijaz-
nost in vljudnost. Gospod, odvrni od mene vsako nevarnost. 
Naj se veselim lepote narave, ki mi jo podarja Stvarnik,  
naj bom pozoren do ljudi in živali. 
Ko sem vesel in ko sem žalosten, mi stoj ob strani, da bom vedno pris-
pel do pravega cilja in nekoč tudi k Tebi v nebesa. Amen. 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Sp. Grušovje:    v petek – 29. julija 2016 

Preloge:         v petek –  5. avgusta 2016 

Vrhole:          v petek – 12.avgusta. 2016 

Sevec:           v petek – 19. avgusta 2016 

Prepuž:        v petek – 26. avgusta. 2016 

Vinarje:          v petek 2. septembra 2016 

Prihova:         v petek 9. septembra 2016 

Raskovec:   v petek 16. septembra 2016 

Dobrova:  v petek – 23. septembra 2016 

Dobriška vas: petek 30. septembra 2016 

 
Razpored bralcev Božje Besede 
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 

31.07.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

19. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

07.08.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Petra Jug 

 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 

Ponedeljek 25. 07. 2016 

Jakob Starejši, apostol 
Ob 7.00 + Ano Pliberšek (Žužman) 

Torek 26. 07. 2016 

Joahim in Ana 
Ob 19.00 za + Ano Pliberšek (iz Prepuža) 

Sreda 27. 07. 2016 

Učenci Cirila in Metoda 
 

Četrtek 28. 07. 2016 

Viktor I., papež 
Ob 19.00 za + Vido Školc (obl.)  

Petek 29. 07. 2016 

Marta, Lazarjeva sestra 
Ob 19.00 za + Faniko Čar  

Sobota 30. 07. 2016 

Rufin, mučenec 
Ob 7.00 za + Silvo Pliberšek (1162) 

 18. nedelja med letom 

Ignacij Lojolski, redovnik 

31. 07. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Emila Ribiča (obl.) in star-

še Orož 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fzeljezno-polje.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2Fsofer-696x456.jpg%3Ffit%3D696%252C456&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzeljezno-polje.com%2Fslobodni-i-vikendi-plata-je-2-600-km-ali-niko-nece-da-radi%2F&docid=UM8USvyw61FSZM&tbnid=Uw9YvgJyjqmGaM%3A&w=696&h=456&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwiguOSSsInOAhUPsBQKHTgYAfsQMwg8KBUwFQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn8piV6InOAhVOkRQKHc6wBbcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FSan_Cristoforo&psig=AFQjCNEQ-Pr8sxHsGHdY3_OQw8cwS25mOA&ust=1469371131336814


Svetnik tedna – Jakob Starejši, apostol 

Imenujemo ga Jakob Starejši, ker ga je Gospod prej poklical kakor 
njegovega mlajšega bratranca Jakoba; najbrž je bil tudi po letih starej-
ši. Bil je brat evangelista Janeza, sin Zebedeja in Salome. Prej je bil 
učenec Janeza Krstnika; kot Jezusov učenec pa poleg poglavarja Pet-
ra in svojega brata Janeza poseben Jezusov zaupnik. Videl je Jezusa, 
ko se je spremenil na gori, pa tudi, ko je potil krvavi pot na Oljski gori. 
Od vseh apostolov je bil prvi, ki je za Jezusa 
izpil mučeniški kelih kakih devet let po Gos-
podovi smrti. Takrat je vladal nad Palestino 
kralj Herod Antipa I. Rad bi se bil prikupil 
Judom. Zato se je hlinil, da je pravoveren Jud 
in je preganjal mlado Kristusovo Cerkev. 
Dovolil je velikemu zboru, da so apostola 
zgrabili. Pripovedujejo, da mu je neki farizej, 
po imenu Jozija, vrgel motvoz okrog vratu in 
tako so ga privlekli pred Heroda. Ta ga je 
obsodil na smrt. Ko so apostola Jakoba gnali 
na morišče, ga je spremljal tudi Jozija. Apos-
tolova stanovitnost pa ga je tako presunila, 
da se je spreobrnil in prosil Jakoba odpuščanja. Apostol ga je ljubeče 
pogledal, objel in poljubil, rekoč: »Mir s teboj!« Na sionskem griču je 
Jakob pokleknil, si razgalil vrat in ga sklonil pod meč. Apostolska dela 
pravijo: »Z mečem je dal Herod usmrtiti Jezusovega brata Jakoba« 
(12,2). Nič zgodovinsko trdnega ni v izročilu, da je Jakob Starejši 
oznanjal evangelij v Španiji. Ko so Arabci v 7. stoletju osvojili Jeruza-
lem, so apostolove kosti prenesli v Santiago de Compostela v severo-
zahodni Španiji, kjer je še danes znana božja pot. V srednjem veku, to 
je od 10. do 15. stoletja, je bil prav zaradi te božje poti sv. Jakob najbolj 
ljudski svetnik in so na njegov grob v »Kompostelo« dolga stoletja 
romali tudi naši predniki. Ker goduje poleti, so se mu priporočali za 
dobro letino. Tako je postal zavetnik kmetov in romarjev. Na to spomin-
jajo tudi naša ljudska pesem, mnoge navade v zvezi s kmečkim delom 
in številni pregovori. Sv. Jakobu je na Slovenskem posvečeno okoli 
šestdeset farnih in podružnih cerkva. Posebno lepe so cerkve v Ljub-
ljani, Škofji Loki in Kostanjevici. Kmetje na Jakobov dan odnesejo k 
blagoslovu prvo dozorelo jabolko in ga imenujejo "Jakobovo jabolko", v 
prekmurščini pa mesec julij imenujejo jakobejšček. Na zgodnjih upodo-
bitvah je prikazan kot apostol, na poznejših pa kot romar z romarskimi 
atributi. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                          

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 
 

17. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

Krištof,  mučenec 

 

24. 07. 2016 – 31. 07. 2016 

 

Papež Frančišek: Božje usmiljenje je zelo konkretno in vsi smo pokli-
cani, da ga osebno izkusimo. Ko sem bil star sedemnajst let, sem se 
nekega dne, ko bi moral iti ven s prijatelji, odločil, da bom šel najprej v 
cerkev. Tam sem srečal duhovnika, ki me je prevzel s posebno 
zaupljivostjo in začutil sem željo, da odprem svoje srce v zakramentu 
sprave. To srečanje je spremenilo moje življenje! Odkril sem, da kadar 
s ponižnostjo in jasnostjo odpremo svoje srce, moremo na zelo konkre-
ten način doživeti Božje usmiljenje. Bil sem prepričan, da me je v tem 
duhovniku čakal Bog, preden sem jaz sploh naredil prvi korak, da bi šel 
v cerkev. Mi ga iščemo, vendar je on vedno korak pred nami, vedno 
nas išče in nas prvi najde.  
Morda koga med vami kaj bremeni v srcu in mislih: Naredil sem to in 
ono ... Ne bojte se! On vas čaka. On je oče – vedno nas čaka! Kako 
lepo je v zakramentu sprave srečati usmiljeni objem Očeta, odkriti 
spovednico kot kraj Usmiljenja, dovoliti, da se nas dotakne ta usmiljena 
Gospodova ljubezen, ki nam vedno odpušča! 
In ti, dragi mladenič, draga mladenka, si kdaj občutil na sebi ta pogled 
neskončne ljubezni, ki preko vseh tvojih grehov, omejenosti, napak še 
vedno zaupa vate in na tvoje življenje gleda z upanjem? Se zavedaš 
dragocenosti, ki jo imaš pred obličjem Boga, ki ti je iz ljubezni dal vse?  
 

Srečam toliko mladih, ki govorijo, da so utrujeni od tega tako razdelje-
nega sveta, v katerem se spopadajo podporniki različnih strank, v kate-
rem je toliko vojn in v katerem obstajajo osebe, ki z lastno religijo opra-
vičujejo nasilje. Prositi moramo Gospoda, da nam podari milost, da bi 
bili usmiljeni s tistim, ki nam stori zlo. Kakor je Jezus na križu molil za 
tiste, ki so ga križali: »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo« (Lk 
23,34). Edini način, ki premaga zlo, je usmiljenje. Pravičnost je potreb-
na, pa še kako, vendar ni dovolj. Pravičnost in usmiljenje morata iti z 
roko v roki. Kako bi si želel, da se združimo v skupni molitvi, iz globin 
naših src, v prošnji, da bi se Gospod usmilil nas in celega sveta! 

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

