
 

 
1. Prihodnji petek bo spoved prvoobhajancev ob 18.00 uri, med mašo pa 

za starše prvoobhajancev. Z nami bo p. Milan Holc iz Ptujske Gore. 
Prosim za udeležbo vseh staršev, saj je spoved prvoobhajancev prav 
tako pomembna kot prvo sveto obhajilo, ki bo prihodnjo nedeljo. Zato 
bomo imeli v petek po maši, tudi krajšo vajo, s katero se bomo pripravili 
na nedeljsko slavje prvega svetega obhajila. 

2. Po stari navadi ste tudi tokrat vabljeni starši prvoobhajancev v četrtek ob 
16.00 uri, da pripravite oziroma počistite cerkev in dvorano, kjer 
bomo imeli po maši še bratsko srečanje ob mizi. Tudi če bo dež vas 
prosim, da pridete v četrtek ob 16.00 uri.  

3. Desetega junija vas vabimo na župnijsko romanje na Prevalje, kjer 
pastoralno deluje vaš nekdanji župnik g. Franc Brglez. Cena romanja bo 
okrog 18,00 eur. Prosim za čimprejšnjo prijavo.  

4. Iskrena hvala Janku Juhartu in Milanu Brglezu ter faranom Spodnjega 
Grušovja za 830,- eur, in Kristini Strnad, Bredi Tomažič in faranom 
Vinarja za 416,- eur za rože. 

5. Včeraj je bil koncert pri Sv. Joštu v spomin in hvaležnost Treziki Zorko 
za dolgoletno služenje na Prihovi. Iskrena hvala vsem nastopajočim, 
tako domačim pevskim zborom kot tudi MPZ sv. Lenarta iz Nove Cer-
kve, hvala pa tudi gostom: dekanu g. Alojzu Vicmanu, g. Vinku Kraljiču 
in g. Štefanu Ferenčaku, predvsem pa hvala domačemu organistu Davi-

du Preložniku in Klavdiji Ozimič. Hvala pa tudi vsem, ki ste prišli na 
koncert, družini Goričan in ostalim Vinarčanom za bogato pogostitev. 

6. Iskrena hvala Ivanu in 
Robertu Kropfu za popra-
vilo in servis na traktorju; 
Simonu Korošcu in Marti-
nu Juhartu za košnjo 
trave, hvala za čiščenje in 
krašenje župnijske cerkve, 
hvala pa tudi za ureditev 
in krašenje cerkve sv. 
Jošta, za vse darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo 
pomoč in dobroto. 

 
 
 
 
 
 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Sevec:               petek, 19. maja 2017 

Prepuž:             petek, 26. maja 2017 

Vinarje:              petek 2. junija  2017 

Prihova:                petek 9. junij 2017 

Raskovec:           petek 16. junij 2017 

Dobrova:             petek 23. junij 2017 

Dobriška vas:    petek, 30. junij 2017 

Pobrež:                  petek 7. julij 2017 

Novo Tepanje:  petek, 14. julija 2017 

Zg. Grušovje:   petek, 21. julija 2017 
 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
5. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

14.05.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Polona Mlakar  

2. berilo: Žan Pem 

6. velikonočna nedelja 

Otroška nedelja 

21.05.2017 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

Starši prvoobhajancev 

7. velikonočna nedelja 

Nedelja žena in mater 

28.05.2017 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Samo Pučnik 

5. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

Bonifacij, mučenec 

14. 05. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri pri Sv. Joštu za +Danijela 

Kožuha (obl.)  

Ponedeljek 15. 05. 2017 

Zofija (Sonja), mučenka 
Ob 7.00 za +Anico Pučnik ter starše 

Torek 16. 05. 2017 

Janez Nepomuk, muč. 
Ob 19.00 za + Maksimilijana (obl.), Alojzijo, 

Franca in Zdenka Breznika 

Sreda 17. 05. 2017 

Jošt, puščavnik 
Ob 19.00 za + Franca in Marijo Flis (Šprogar-

jevi) 

Četrtek 18. 05. 2017 

Janez I., papež 
Ob 19.00 za +Alojza Gorenaka (obl.)  

Petek 19. 05. 2017 

Krispin, redovnik 
Ob 18.10 spoved prvoobhajancev 
19.00 za + Alojzijo Brdnik (1274) 

Sobota 20. 05. 2017 

Hilarij, škof 
Ob 07.00 za + Frančiško in Janeza Pučnika 

(Štrank) 

6. velikonočna nedelja 

Otroška nedelja 

21. 05. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
PRVO SVETO OBHAJILO 

Ob 10.00 uri za + Srečka Kresnika (obl.) 

"Naše upanje je Oseba, je Gospod Jezus, ki ga 

prepoznavamo kot živega in navzočega v nas in 

naših bratih, kajti Kristus je vstal. Če je Kristus 

živ in prebiva v nas, v našem srcu, potem moramo 

dopustiti, da postane viden in deluje v nas." 

Prvoobha-

janci 2016 



Svetnik tedna – sveti Jošt 
 
O tem, da je bil sveti Jošt svojčas zelo češčen svetnik ne samo v nemških 
deželah, pač pa tudi pri nas, govori kar lepo število (štirinajst) njemu 
posvečenih cerkva na naših tleh. K njemu so se, kakor k svetemu Jakobu, 
zatekali zlasti romarji. Rojen v kraljevski družini je bil deležen odlične 
vzgoje in izobrazbe. Moral bi postati očetov naslednik, a je s skupino 
romarjev, namenjenih v Rim, pobegnil od doma. Vojvoda v Poitiersu ga je 
zadržal in mu ponudil službo svojega kapla-
na. Posvetil ga je škof v Amiensu. Vojvoda 
mu kasneje na njegovo željo dovoli, da odide 
v samoto. Kot puščavnik je živel in oznanjal 
po najrazličnejših krajih v Franciji. Ob enem 
njegovih samotarskih bivališč v severni Fran-
ciji se kasneje razvije benediktinska opatija 
St-Josse-sur-Mer. Proti koncu življenja se mu 
je izpolnila želja, da poroma v Rim. Pot je bila 
dolga in težavna, izčrpala ga je, tako da je 
kmalu po vrnitvi v Francijo umrl. Pokopali so 
ga v njegovi samostanski cerkvici, a so v 
času normanskih vpadov (leta 903) njegove 
relikvije prepeljali v Winchester v Angliji, kas-
neje pa jih vrnili v Francijo. Ime: Izhaja iz 
nemškega imena Jobst ali Jost, ki je okrajša-
va latinskega Jodocus. V grščini pomeni ime 
Jodokos »puščice hraneč, poln puščic«. Kelt-
ski Judocu pa pomeni »bojevnik«. Rodil se 
je okoli leta 620 v Bretanji v Franciji, umrl pa 13. decembra 669 v samos-
tanu Saint-Josse-sur-Mer v Franciji. Upodobitve: Upodobljen je kot romar 
ali puščavnik, bolj redko kot duhovnik. Ponekod (v Porenju, kjer ga častijo 
predvsem kot zavetnika živine) ob njem upodabljajo domače živali. Obi-
čajno ima ob sebi krono, lahko jo drži v roki ali pa leži ob njem na tleh. 
Pogostokrat pa je na raznih upodobitvah oblečen kot redovnik, v roki pa 
drži opatsko palico. Goduje: 13. decembra, ponekod 17. maja (redkeje 
tudi 26. julija ali 9. januarja). O Joštu je znano, da je gojil posebno skrb za 
pomorščake in da je veliko molil za njihove namene. Osem let je preživel v 
samotni celici. »Iz roke je hranil ptice in ribice najrazličnejših vrst, kot bi 
bile popolnoma udomačene.« V gozdu je zgradil dve leseni kapelici v čast 
sv. Petru in Pavlu. Menihi, ki so bežali pred normansko invazijo leta 902, 
so prinesli Joštove relikvije v Winchester v Anglijo. Tam je postal zelo pril-
jubljen svetnik in njegovo češčenje se je razširilo po Nizozemskem, v 
Nemčiji in Skandinaviji.  
 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

In pot, kamor grem, poznate! 

 5. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 
 

 

14. 05. 2017 – 21. 05. 2017 

Papež Frančišek v Fatimi: »Čutim, da mi vas je zaupal Jezus, in 
sprejemam in izročam Jezusu vse, še posebej tiste, ki to najbolj potre-
bujejo, kakor nas je naučila moliti Marija. Ona, mila in skrbna Mati, naj 
jim izprosi Gospodov blagoslov.« Nad vse razdedinjene in nesrečne, 
katerim je bila ukradena sedanjost; nad vse izključene in zavržene, 
katerim je zanikana prihodnost; nad vse sirote in žrtve krivičnosti, kate-
rim ni dovoljeno imeti preteklosti, naj pride Božji blagoslov, utelešen v 
Jezusu Kristusu: »Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da 
sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne 
svoje obličje nadte in ti podeli mir« (4 Mz 6,24-26). 
»Ta blagoslov se je v polnosti izpolnil v Devici Mariji, kajti nobena 
druga stvaritev ni videla sijati nad sabo Božjega obličja kakor ona, ki je 
dala človeško obličje Sinu nebeškega Očeta,« je zatrdil sveti oče in 
dodal, da to obličje lahko mi sedaj premišljujemo v zaporedju veselih, 
svetlih, žalostnih in slavnih trenutkov njegovega življenja, ki jih obnavl-
jamo v molitvi rožnega venca. »S Kristusom in Marijo ostajamo v Bogu. 

Če namreč hočemo biti kristjani, moramo biti 
marijanski, moramo priznati temeljni, življenjski 
in previdnostni odnos, ki povezuje Marijo in 
Jezusa in ki nam odpira pot, ki vodi k njemu.« 
Z Materjo Devico, ki nas drži za roko, in pod 
njenim pogledom, lahko z veseljem pojemo o 
Gospodovih usmiljenjih. Lahko rečemo: »Moja 
duša poje tebi, Gospod. Usmiljenje, ki ga je 
imel do vseh tvojih svetih in do vsega zvestega 
ljudstva, je prispelo tudi do mene. Zaradi nadu-
tosti mojega srca, sem raztresen živel za svo-
jimi ambicijami in mojimi interesi, ne da bi mi 

uspelo zasesti kakšen prestol, o Gospod! Edina možnost za poveličan-
je, ki jo imam, je tole: da me tvoja Mati vzame v naročje, me pokrije s 
svojim plaščem in me postavi ob tvoje srce. Tako bodi.« 

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

