
1. Pred nami je največji župnijski praznik, praznik zavetnice naše župnije 
Marije Vnebovzete. Na ta dan bodo tri maše: zjutraj ob 6.30, nato ob 
8.00 uri, ki jo bo daroval rojak g. Peter Pučnik in ob 10.00 uri, ki jo bo ob 
somaševanju duhovnikov, daroval ljubljanski pomožni škof msgr. dr. 
Anton Jamnik. Pri tej maši bo škof blagoslovil obnovljeni vitraj z 

Jezusovim monogramom in simbolom evharistije IHS. Monogram IHS 

predstavlja Kristusa, Rešitelja ljudi (Jesus Hominum Salvator). Gre za 
kratico, ki so jo prepisovalci Svetega pisma uvedli zaradi pogostega 
zapisovanja imena Jezus. Šele v 17. stoletju so srednji črki H dodali 
majhen križec. Tako je nastala grafična enota ali monogram, ki ga Cer-
kev uporablja za označitev Kristusa, naj bo na freskah, mozaikih, liturgi-
čnih oblekah ali predmetih, vitrajih in podobno. Vitraj sta restavrirala 
Slavko in Marija Mlakar, za kar se jima iskreno zahvaljujemo. Plačilo, ki 
znaša 4453,- eur pa še čaka. Hvala za razumevanje in vsak vaš dar. 

2. Na praznik Marijinega Vnebovzetja bo, kot po navadi, blagoslov cvetja in 
zelišča. Zato vas prosimo, da prinesete k blagoslovu cvetje in zdravilna 
zelišča. Z njimi se bomo zahvalili Bogu za  lepoto stvarstva in za zdravil-

no moč zelišč ter za zdravje, ki nam ga Bog daje po zdravilnih zeliščih in 
cvetju. 
Za duhovno zdravje pa bomo lahko na 
praznik Marije Vnebovzete deležni 
popolnega odpustka, ki ga lahko name-
nimo zase ali pa za pokojne. Pogoj za 
prejem odpustka je nenavezanost na 
greh oz. obhajanje sv. spovedi, prejem 
obhajila, molitev veroizpovedi in očenaša 
po namenu papeža Frančiška. Tudi med 
slovesno mašo bo priložnost za spoved. 
Spovedoval bo g. Jože Gerič 

3. Iskrena hvala Petru Tonkoviču za oblogo 
betoniranega dela škarpe, znamenju 
križa in dveh grozdov; Davorju Mlakarju, 
Alojzu Lubeju in Slavku Juhartu za uredi-
tev zemlje ob škarpi, vsem, ki ste nam 
spravili drva v drvarnico: Jože Pučnik, 
Dušan Podrgajs, Albin Pučnik, Kristina 
Strnad, Stanko Pučnik, Oto Mihelag, 
Alfonz Zajko, Slavko Figek, Janez Puč-
nik, Marta Pristovnik, Kristina Strnad; 
Simonu in Martinu za košnjo trave, Pav-
lici in Stanetu za obrezovanje bršljana, 
vsem, ki ste pomagali pri delu v vinogra-
du: Jože in Joži Pučnik, Dušan Podrgajs, 
Slavko Figek, Slavko Juhart, Janez in 
Branka Pučnik, Kristina Strnad, Srečko 
Polanec, Vinko Rebernak; Darjanu Gorenaku in Alfonzu Zajku za popra-
vilo stolpne ure. 

4. Iskren boglonaj za krašenje (Sari, Marjani in Pavlici) in čiščenje cerkve, 
za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

21. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

21.08.2016 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

OTROCI 

22. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

28.08.2016 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Polona Mlakar 
 

20. nedelja med letom 

Maksimilijan Kolbe, muč. 

Dekliška nedelja 

14. 08 . 2016 

Ob 7.00 uri za vse žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za +  Martina Menharda (obl.) 

Ponedeljek 15. 08. 2016 

MARIJINO  

VNEBOVZETJE 

VELIKE MAŠE 

Ob 06.30 za vse žive in pokojne farane 

Ob 08.00 za vse + Mežnarjeve 

Ob 10.00 za + Ivana Sevška 

Ob 10.00 za + Anico Pučnik (obl.) 

Ob 10.00 za +  Marijo Košir 

Torek 16. 08. 2016 

Rok, romar 
Ob 19.00 za vse + iz družine Rebernak 

Sreda 17. 08. 2016 

Evzebij, mučenec 
 

Četrtek 18. 08. 2016 

Helena (Alenka), cesarica 
 

Petek 19. 08. 2016 

Ludvik Toulouški, škof 
 

Sobota 20. 08. 2016 

Bernard, opat 
Ob 07.00 za + Franca Laha in rodbino  

21. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

Pij X., papež 

21. 08 . 2016 

Ob 7.00 uri za + Jožeta Leskovarja in starše 

Primec 
Ob 10.00 uri za + Stanka Mlakarja  

Krst Žana Juharta 



SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Novo Tepanje:      petek 14. oktobra 2016 

Zg. Grušovje:        petek 21. oktobra 2016 
 

 

Praznik Marijinega Vnebovzetja 

Marijina podoba ne bi bila popolna, če bi jo gledali samo v njenem 
zemeljskem življenju. Krščansko izročilo nam govori tudi o Mariji v 
nebeški slavi. Marija ni samo judovska žena, ki je ponižno in prep-
rosto sprejela Božjo ponud-
bo in postala Odrešenikova 
mati; Marija ni samo skrbna 
in včasih zaskrbljena mati, 
ki težko žrtvuje vsa zemelj-
ska pričakovanja; Marija ni 
samo mati na smrt obsoje-
nega Sina, stoječa poleg 
križa, ki prav tako kot on ne 
razume, zakaj jo je Bog 
zapustil; Marija ni samo 
toplo središče mlade krš-
čanske skupnosti in zvesti 
spomin na Jezusove besede in dejanja po njegovem odhodu k 
Očetu. Marija je tudi žena, ovita v sonce, z mesecem pod nogami, 
z vencem dvanajstih zvezd, kot jo je videl sveti Janez v Razodetju. 
Je dovršena podoba novega človeka, poveličana v svoji duši in 
svojem telesu.  

Msgr. dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof 
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

20. nedelja med letom  

MARIJINO VNEBOVZETJE 

VELIKE MAŠE 
 

14. 08. 2016 – 21. 08. 2016 

Papež Frančišek: Med tem jubilejem bi bilo dobro, da bi se romarji, 
medtem ko gredo skozi sveta vrata, vrata usmiljenja, spomnili dogodka 
iz evangelija, ki se je pripetil pri vratih Naina. Ko je Jezus videl to 
mamo v solzah, je vstopila v njegovo srce. »Do svetih vrat vsakdo pri-
de prinašajoč svoje življenje, z njegovimi radostmi in bolečinami, načrti 
in polomi, dvomi in bojaznimi, da bi ga predložil pred Gospodovo us-
miljenje.« Bodimo prepričani, da je pri svetih vratih Gospod blizu, da bi 
srečal vsakogar med nami, da bi prinesel in ponudil svojo mogočno 
tolažilno besedo: »Ne jokaj!«  
To so Vrata srečanja med bolečino človeštva in sočutjem Boga. Ko 
prestopimo prag, izvršimo romanje v notranjost usmiljenja Boga, ki tudi 
vsem nam, kakor mrtvemu fantu, ponovi: »Rečem ti: vstani!« Bog nas 
hoče na nogah. Ustvaril nas je, da bi bili na nogah: zato Jezusovo 
sočutje pripelje do tistega dejanja ozdravljenja, ko nas ozdravi, katere-
ga ključna beseda je: »Vstani! Postavi se na noge, kakor te je Bog 
ustvaril!« In četudi velikokrat pademo: »Naprej, vstani!« To je vedno 
Jezusova beseda. Ko stopimo skozi sveta vrata, poskušajmo v svojem 
srcu slišati to besedo: »Vstani!« Mogočna Jezusova beseda nas lahko 
ponovno dvigne in tudi v nas izvrši prehod iz smrti v življenje. Njegova 
beseda nas poživi, podari upanje, opogumi utrujena srca, odpre za 
pogled na svet in življenje, ki gre preko trpljenja in smrti. Na svetih 
vratih je za vsakogar vrezan neizčrpen zaklad Božjega usmiljenja.  
Ko ga je dosegla Jezusova beseda, je mrtvi »sédel in začel govoriti; in 
Jezus ga je dal njegovi materi«. Ta stavek je zelo lep, nakazuje Jezu-
sovo nežnost. Mati ponovno dobi sina. Ko ga prejme iz Jezusovih rok, 
še drugič postane mati, toda sin, ki ji je sedaj vrnjen, življenja ni prejel 
od nje. Mati in sin s tem prejmeta svoji identiteti zahvaljujoč mogočni 
Jezusovi besedi in njegovemu ljubečemu dejanju. Tako, zlasti med 
jubilejem, mati Cerkev sprejme svoje otroke, ko v njih prepozna življen-
je, ki ga podari Božja milost. In v moči te milosti, milosti krsta, Cerkev 
postane mati, vsakdo izmed nas pa postane njen otrok. 

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

