
 

1. Danes obhajamo sedmo obletnico priključitve naše cerkve v duhovno 
zvezo Marijinih svetišč, povezanih s papeško Liberijansko baziliko Marije 
Velike ali Marije Snežne v Rimu. Iskrena hvala g. Juretu Sojču iz Maribo-
ra za slovesno sveto mašo in nagovorljive besede. Po maši ste vabljeni, 
da se za trenutek ustavite in se okrepite z mnogimi prihovškimi dobro-
tami in kozarčkom rujnega prihovčana. 

2. V tem tednu bo vsaki dan večerna sveta maša. Tako bodo šmarnice vse 
prve dni prihodnjega tedna, tudi v ponedeljek! V sredo naj otroci prinese-
jo poster, da tako vidimo, koliko ste uspeli sestaviti podobo Marije in 
Urške na Skalnici.. 

3. V mesecu maju ste za obnovo strehe in za izgradnjo župnijskega doma 
Marijinega varstva darovali 1630,- eur: družina Rorič, Podergajs, Kropf, 
Tomažič, Flis (Erjavčevi), Plankl ter družina Slavka Pučnika, Milana 
Brgleza, Bojana Kropfa, Jožefa Ozimiča; Ljudmila Vivod ter Marija Zajko. 
Iskren boglonaj! Zaradi nepredvidenih del je račun za streho večji od 
predračuna za okrog 5500,- eur, medtem ko smo za zamenjavo polža za 

prostor za sekance pridobili nov predračun za 16.200,- eur. Skušali 
bomo zbrati še kakšno ponudbo in se takrat odločiti kateremu ponudniku 
zaupati zamenjavo polža v prostoru za sekance.  

4. Iskrena hvala Miri Rubin in faranom Prepuža za 395,- eur za rože, 
Andreju Lubeju in faranom raskovca za 295,- eur, Alfonzu Zajku in fara-
nom Zg. Grušovja za 430,- eur ter Tonetu Leskovarju in faranom Nove-
ga Tepanja za 180,- eur za rože. Iskren boglonaj! 

5. Iskrena hvala Simonu Korošcu za košnjo trave in Daniju Lubeju za delo 
v vinogradu; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

TESTAMENT (15.1.2015) 
Hvala Bogu za moje verne starše, ki so me tako vzgojili, da 
sem vedela kako se dela in za koga. 
Iskrena zahvala tudi bratu Janezu in vsem še živim in 
pokojnim sestram, za vsakršno pomoč in vesele ure, ki smo 
jih skupaj preživeli. Bog pa povrni vsem gospodom, še 
živim in pokojnim, ki so me sprejeli takšno kot sem bila. 
Prisrčna zahvala pa vsem in vsakemu posebej faranom, ki so mi na 
različne načine pomagali pri vsakovrstnem opravilu. Še enkrat Bog vsem 
povrni, pa z Bogom. Trezika Zorko 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Sp. Grušovje:   petek, 28. julija 2017 

Preloge:        petek, 4. avgusta 2017 
 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

BINKOŠTI 

Nedelja mož in fantov 

04.06.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Marjana Pučnik 

2. berilo: Polona Mlakar 

Sveta Trojica 

Dekliška nedelja 

11.06.2017 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Petra Jug 

7. velikonočna nedelja 

Spomin priključitve naše 

cerkve k baziliki S.M. 

Maggiore v Rimu 

Nedelja žena in mater 

28. 05. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za vse + iz družine Brglez 

(Golenačeve) ter + Franca Klajžarja 
Ob 10.00 uri za + Marijo (Miro) Pučnik 

(1290) 

Ponedeljek 29. 05. 2017 

Maksim Emonski, škof 
Ob 19.00 za +Stanislava Flisa (obl. Iz Dobriš-

ke vasi) 

Torek 30. 05. 2017 

Ivana Orleanska, devica 
Ob 19.00 za +Marijo Kotnik (obl.) in sorodni-

ke 

Sreda 31. 05. 2017 

Obiskanje Device Marije 
Ob 19.00 za +Angelo Rorič (obl.) in sorodni-

ke  
Četrtek 01. 06. 2017 

Roman, škof 
Obisk bolnikov 
Ob 19.00 za +Bronislavo Pliberšek (1339)  

Petek 02. 06. 2017 

Marcelin in Peter, mučenca 
Ob 19.00 za +Stanislava Bučarja (1361) 

Sobota 03. 06. 2017 

Hilarij, škof 

Ob 07.00 za + Terezijo Zorko (1416) 
Ob 11.00 krst Lovra in Nine Brence 
Ob 12.00 krst Vida Mavharja 
Ob 13.00 krst Anžeta Flisa 
Ob 15.00 v zahvalo za 60 let skupnega življe-

nja Janeza in Jožefe Ozimič 
BINKOŠTNA NEDELJA 

Nedelja mož in fantov 

04. 06. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Rozo Župànek (obl.) 



Svetnik tedna – sveta Marcelin in Peter 
 
Pri prvi evharistični molitvi je po 
povzdigovanju za spominom raj-
nih spomin mučencev: med tisti-
mi, ki so tam navedeni, sta tudi 
današnja godovnjaka Marcelin in 
Peter, mučenca iz Rima, ki sta 
dala življenje za Kristusa med 
preganjanjem pod vlado cesarja 
Dioklecijana, najverjetneje leta 
303. Papež Damaz, ki je Cerkev 
v vodil v letih od 366 do 384, pri-
poveduje, da je poročilo o muče-
ništvu sv. Marcelina in Petra dobil 
osebno od krvnika, ki je izvršil 
smrtno obsodbo. Sodnik je uka-
zal, naj oba obglavijo sredi gozda 
in ju tam pokopljejo, tako da bo 
njun grob ostal neznan. Pobožna 
žena Lucila pa je grob le odkrila, 
nakar so sveta mučenca z vso 
častjo pokopali v katakombah. 
Nad njunim grobom je dal cesar Konstantin sezidati lepo baziliko, ki jo 
je papež Damaz I. obnovil in je njuno življenje na kratko povzel v lepi 
pesnitvi. Zanesljivih podatkov o njunem življenju imamo malo, ker je 
vse ovito v legendarno pripoved. Oba so zgrabili med zadnjim velikim 
preganjanjem kristjanov pod cesarjem Dioklecijanom. Marcelin je bil 
duhovnik, Peter pa je prejel le nižji red eksorcistov. Vrgli so ju med 
zločince v temno, vlažno in prenatrpano ječo, kjer sta več poganov 
pridobila za krščansko vero. Zgodba pripoveduje, da je Peter izgnal iz 
ječarjeve hčerke hudobnega duha, nakar se je vsa ječarjeva družina 
dala krstiti duhovniku Marcelinu. Tudi njun krvnik Dorotej je ob občudo-
vanju njune zvestobe do Kristusa začel spoštovati vero in je pozneje 
prejel sveti krst. O mučencih je potem pripovedoval papežu Damazu. 
Leta 528 je papež Gregor IV. relikvije sv. Marcelina in Petra podaril 
bivšemu tajniku Karla Velikega. Ta jih je shranil v Strassburgu, od 
koder so jih prenesli v Seligenstadt ob reki Main. Tam so še zdaj v čas-
teh; njuna rakev je lepo umetniško delo. 

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

7. velikonočna nedelja 

Spomin priključitve naše 

cerkve k baziliki Marije 

snežne v Rimu 

28. 05. 2017 – 04. 06. 2017 

Papež Frančišek: Nikoli se ne utrudimo moliti, da bi zemljo 
približali nebesom 
Krščanska molitev ni način, kako biti nekoliko bolj v miru sami s seboj 
ali najti notranjo harmonijo. Molimo, da bi vse prinesli Bogu, mu izročili 
svet: molitev je posredovanje. Ni mirnost, je dejavna ljubezen. Je pro-
siti, iskati, trkati (glej Mt 7,7). Pomeni tvegati, da bi posredovali, ne-
prestano vztrajati z Bogom eni za druge (glej Apd 1,14). Posredovati, 
ne da bi se utrudili: to je naša prva odgovornost, kajti molitev je moč, s 
katero gre svet naprej; je naše poslanstvo, poslanstvo, ki istočasno 
zahteva napor in podarja mir. To je naša oblast: ne prevladati ali kričati 
glasneje, v skladu z logiko tega sveta, pač pa se vaditi s krotko močjo 
molitve, s katero se lahko tudi ustavijo vojne in se doseže mir. Kakor 
Jezus vedno posreduje za nas pri Očetu, tako se mi, njegovi učenci, 
nikoli ne utrudimo moliti, da bi zemljo približali nebesom. 
Poleg posredovanja se v evangeliju pokaže še druga ključna beseda, 
ki razodeva Jezusovo oblast: to je »oznanjevanje«. Gospod svoje 
pošlje, da bi ga oznanjali zgolj z močjo Svetega Duha: »Pojdite torej in 
naredite vse narode za moje učence« (Mt 28,19). Pojdite. To je dejanje 
skrajnega zaupanja v svoje: Jezus nam zaupa, verjame v nas bolj kot 
sami verjamemo vase! Pošilja nas navkljub našim pomanjkljivostim; ve, 
da ne bomo nikoli popolni in da, če čakamo, da bi postali boljši, da bi 
evangelizirali, ne bomo nikoli začeli. 
Vendar pa je za Jezusa zelo pomembno, da takoj presežemo neko 
veliko pomanjkljivost, ki je zaprtost. Evangelij namreč ne more biti zaprt 
in zapečaten, saj je Božja ljubezen dinamična in želi doseči vse. Da bi 
oznanjevali, je torej potrebno iti, iti ven iz sebe. Z Gospodom ni mo-
goče biti mirni, udobno v svojem svetu ali nostalgičnih spominih na 
preteklost; z Njim je prepovedano predajati se pridobljenim gotovostim. 
Za Jezusa gotovost predstavlja »iti z zaupanjem: tam se razodene 
njegova moč«.  

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

