
1. Danes prihaja med nas g. Zvone Podvinski, ki me bo 
nadomeščal v prihodnjem tednu in bo ostal tukaj do 9. 
avgusta. Jutri gremo namreč z mladinci in ministranti na 
morje v Piran. Odhod je ob 7.00 uri zjutraj in vrnitev v pet-
ek okrog 10.00 ure zvečer. 

2. Iskrena hvala Simonu Korošcu in Martinu Juhartu za košnjo trave, 
iskren boglonaj pa tudi za vse dobrote, ki ste nam jih prinesli za počit-
nice v Piranu. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve ter vsako 
vašo pomoč in dobroto. 

3. V prihodnjem tednu bodo prvi dnevi v mesecu. Ker bom prihodnji teden 
odsoten zaradi počitnic z mladino in ministranti, bom bolnike obiskal v 
petek pred praznikom Marijinega Vnebovzetja. Hvala za razumevanje! 

4. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin Davor Bezget, rkt. vere, 
samski, biva v Prepužu, župnija Prihova in nevesta Eva Landeker, rkt. 
vere, samska, biva v Pobrežu, župnija Prihova. Iskrene čestitke. 
 

Tertulijan pravi: »Ko prosimo za kruh, prosimo za Kristusa, ki je naš 
kruh, kajti Kristus je življenje in kruh je življenje, zato Jezus pravi:: 'Jaz 
sem kruh življenja?« 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Pobrež:                  petek 7. oktobra 2016 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

20. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

14.08.2016 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Marijana Pučnik 

2. berilo: Samo Pučnik 

18. nedelja med letom 

Ignacij Lojolski 

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 

Ponedeljek 01. 08. 2016 

Alfonz Ligvorij 
Ob 16.00 uri pogrebna za + Ludvika Zorka 

Torek 02. 08. 2016 

Evzebij iz Vercellija 
Ob 7.00 za + Stanislava Mlakarja (972) 

Sreda 03. 08. 2016 

Lidija, svetopis. žena 
Ob 7.00 za + Franca Skrbinška (1056) 

Četrtek 04. 08. 2016 

Janez Marija Vianej 
Ob 7.00 za + Borisa Winterja in sina Boštjana 

Petek 05. 08. 2016 

Marija Snežna 

Prvi petek v mesecu 
Ob 7.00 za + Justino Obrovnik (1141) 

Sobota 06. 08. 2016 

Jezusova spremenitev 

Ob 7.00 za + Leopolda Juharta in starše 

Ob 7.00 za + Milana Robar-ja (1198) 

 19. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

07. 08. 2016 

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

in sorodnike 

Ob 10.00 uri za + Ivana Kovača (obl.) in 

starše 

Ponedeljek 08. 08. 2016 

Dominik, redovnik 
Ob 7.00 za + Ivana Roriča (1119) 

Ob 19.00 za + Marijo Kotnik 

Torek 09. 08. 2016 

Edith Stein, mučenka 

Ob 7.00 za + Marijo Košir (1093) 

Ob 7.00 za + Franca Oblonška (1011) 

Ob 19.00 za + Ludvika Zorka (8. dan) 

Sreda 10. 08. 2016 

Lovrenc, diakon 
Ob 19.00 za + Terezijo (obl.) in Alojza Bračiča 

ter Mirka Lovrenčiča (obl.) 

Četrtek 11. 08. 2016 

Klara, devica 
 

Petek 12. 08. 2016 

Ivana, redovnica 
Dopoldan obisk bolnikov 

Ob 19.00 za + Mihaelo Podpečan r. Gande(obl.)  

Sobota 13. 08. 2016 

Poncijan, papež 

Ob 7.00 za + Miha Močnika (obl.), Amalijo 

Krajnc in sorodnike 

Ob 15.30 za srečen zakon Landeker - Bezget 

 20. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

Maksimilijan Kolbe, muč. 

14. 08. 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za +Martina Menharda (obl.)  



Svetnik tedna – sveti Ignacij Lojolski 

Ignacij Lojolski se je rodil leta 1491 v španski pokrajini Baskija. Viteška 
vzgoja in izobrazba za dvornega paža sta v njem vzbudila veliko željo po 
slavi in sanjarjenje o služenju dvornim damam. Pri tridesetih letih mu je ob 
branjenju Pamplone topovska krogla razmesarila nogo. V večmesečnem 
okrevanju pa se je njegovo življenje pričelo temeljito spreminjati. Ob branju 
Svetega pisma in življenja svetnikov je začel postavljati pod vprašaj svoje 
dotedanje življenjske ideale in se vse bolj navduševati ob zgledih svetni-
kov. Po okrevanju je zapustil domači grad v Lojoli in se odpravil na roman-
je. V Manresi, kraju blizu Montserrata v Kataloniji, je preživel eno leto v 
molitvi in askezi. V tem času je doživljal velike notranje spremembe v sebi, 
kar sam imenuje spreobrnjenje. Svojo izkušnjo 
molitve tega časa je zapustil v znameniti knjiži-
ci Duhovne vaje. 
Njegova želja je bila, da bi lahko živel in deloval v 
Sveti deželi, v krajih, kjer je živel in deloval Jezus. 
Zato se je odpravil na romanje v Jeruzalem. Vendar 
mu zaradi političnih razmer tistega časa ni bilo 
dano, da bi lahko ostal tam. Ob vrnitvi v Evropo pa 
se je po premisleku posvetil študiju latinščine in 
filozofije v Parizu. Želel je pomagati dušam, kot se 
je sam izrazil. Govoriti z ljudmi o evangeliju in jim na podlagi lastne izkuš-
nje duhovnih vaj pomagati, da bi tudi sami iskali in našli Boga, ter svoj 
odgovor na njegovo ljubezen. Kot neizobražen laik pa je imel v času inkvi-
zicije precej težav z obtožbami o hereziji, zato se je posvetil filozofskemu 
in potem še teološkemu študiju. Skupaj s šestimi prijatelji, ki jih je zbral ob 
sebi v času študija v Parizu, je 15. avgusta 1534 na Montmartru naredil 
zaobljube čistosti in neporočenosti. Odločili so se tudi, da bodo romali v 
Jeruzalem, česar pa zaradi vojne s Turki niso mogli uresničiti. Namesto 
tega so odšli v Rim in se leta 1538 ponudili na razpolago papežu Pavlu III, 
da jih ta pošlje kamor se njemu zdi najbolj potrebno. 15. aprila 1539 so ti 
prijatelji postavili temelj nove redovne družbe, ki so jo poimenovali Socie-
tas Jesu, Družba Jezusova. Uradna papeževa potrditev Družbe Jezusove 
se je zgodila 27. septembra 1540. Eno leto pozneje je bil Ignacij enoglas-
no izvoljen za prvega vrhovnega predstojnika. Ostal je v Rimu, kjer je vodil 
mlado Družbo, sestavil njene konstitucije, to je pravno osnovo življenja in 
delovanja, si veliko dopisoval z drugimi jezuiti in tudi pastoralno deloval. 
Njegova posebna skrb so bili predvsem tisti, za katere se nihče drug ni 
zavzemal, reveži, prostitutke, judje in podobni. 31. julija 1556 je Ignacij v 
Rimu umrl. V tem času je bilo po vsem svetu že več kot tisoč jezuitov. Leta 
1622 je bil skupaj s svojim velikim prijateljem Frančiškom Ksaveri-
jem razglašen za svetnika. Njegov praznik je v koledarju 31. julija. 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                          

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 
 

18. in 19. nedelja med letom 

Blagor narodu, ki ima Boga za 

Gospoda (Ps 33,12) 

31. 07. 2016 – 14. 08. 2016 

 

Papež Frančišek: »Kako si želim, da bi bili, kot kristjani, zmožni 
biti blizu bolnim na enak način kakor Jezus, s tišino, z ljubečo 
pozornostjo, z molitvijo. Naša družba je žal pokvarjena zaradi 
kulture "škartiranja", ki je nasprotna kulturi sprejemanja. In žrtve 
kulture škartiranja so prav osebe, ki so najbolj slabotne in najbolj 
šibke; in to je kruto. Lepo pa je videti, da v tej bolnišnici spreje-
mate in zdravite najmlajše in pomoči potrebne. Hvala za to zna-
menje ljubezni, ki nam ga dajete. To je znamenje resnične omi-
ke, človeške in krščanske: postaviti v središče družbene in poli-
tične pozornosti osebe, ki so najbolj prikrajšane.« 
 

Pomnožimo dela kulture sprejemanja 
Pri tem je sveti 
oče spomnil, da 
se včasih družine 
znajdejo same v 
skrbi zanje in se 
sprašujejo, kaj 
naj storijo. »S 
tega kraja, kjer 
se vidi konkretna 
ljubezen, želim 
reči: pomnožimo 
dela kulture spre-

jemanja, dela, katera bo navdihovala krščanska ljubezen, ljube-
zen do križanega Jezusa, do Krisusovega mesa. Služiti z ljube-
znijo in pozornostjo osebam, ki potrebujejo pomoč, nam pomaga 
rasti v človečnosti; in odpre nam prehod v večno življenje: kdor 
uresničuje dela usmiljenja, se ne boji smrti.« 

http://jezuiti.rkc.si/stara.php?q=node/view/19
http://jezuiti.rkc.si/stara.php?q=node/view/178
http://jezuiti.rkc.si/stara.php?q=node/view/178
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

