
 

1. Jutri je binkoštni ponedeljek in s tem praznik Marije Matere Cerkve. 
Zaradi obveznosti, ki jih imam na Teološki fakulteti, bo sveta maša samo 
zjutraj ob 7.00 uri. Vabljeni! 

2. V sredo bomo imeli duhovniki pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah 
srečanje »Dies sanctificationis«, ali dan duhovniškega posvečenja. Zato 
se vam priporočamo v molitev. Če duhovniki vsak dan molimo brevir in 
druge molitve za vas, je prav, da tudi vi vsaj na ta dan posebej molite za 
nas duhovnike. 

3. Prihodnjo soboto romamo v Prevalje.  Odhod avtobusa bo ob 8.00 uri iz 
parkirišča na Prihovi. Kdor še ni poravnal stroškov, lahko to stori danes 
in v prihodnjih dneh. Hvala!.  

4. Prihodnjo nedeljo sklenemo veroučno leto. Otroci bodo dobili spričevala. 
To bo dan zahvale Bogu za vse milosti, ki so jih bili otroci in kot celotno 
občestvo, bili deležni v preteklem šolskem letu, obenem pa bo to dan 
zahvale katehistinji s. Hermini Nemšak in katehetu Samu Pučniku za 
požrtvovalno delo verske vzgoje otrok. Prav tako pa gre za dan zahvale 
vam, dragi starši, da ste otroka spodbujali k poglabljanju verskih skriv-
nosti in jim bili luč na »razburkanem morju« današnjih dni. 

5. Prihodnja nedelja bo kvatrna nedelja, zato bo nabirka za vzdrževanje 
bogoslovcev. Iskrena hvala že v naprej za vaš dar! 

6. Zakrament svetega zakona želita prejeti: Matic Krumpak, rkt., samski iz 
Škofje vasi pri Vojniku in nevesta Teja Boček, rkt., samska, iz Vrhol, 
župnija Prihova. Iskrene čestitke! 

7. Iskrena hvala Alojzu in Daniju Lubeju, Petru Tonkoviču, Stanku Mlakarju, 
Matjažu Pemu in Otu Mihelagu za delo v vinogradu; Maksu in Tonetu 
Leskovarju za delo pri obnovi župnijskega doma Marijinega varstva, 
Jožetu Pučniku, Daniju in Alojzu Lubeju, Mihi Pemu in Stanku Mlakarju 
za odstranitev 'majpana' ter Simonu Korošcu za košnjo trave. Iskren 
boglonaj! 

8. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

Binkošti – rojstni dan Cerkve! 
Smo že kdaj zaznali navdih, da bi pomagali 
komu v stiski? To je Sveti Duh! 
Smo že kdaj komu poskušali govoriti o svoji 
veri? To je Sveti Duh! 
Smo se že kdaj silovito borili proti skušnjavi in 
zmagali? To je Sveti Duh! 
Smo se že kdaj po maši ali molitvi počutili 
okrepčane in bliže Bogu? Tudi to je Sveti Duh! 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Vrhole:         petek 11. avgusta 2017 
 

 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

11. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

18.06.2017 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

OTROCI  

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.) 

Ponedeljek 05. 06. 2017 

Marija, Mati Cerkve 
Ob 07.00 za + Marijo (Miro) Pučnik (1291) 

Torek 06. 06. 2017 

Norbert, škof 
Ob 19.00 za + Alojzijo Brdnik (1275) 

Sreda 07. 06. 2017 

Prvi mučenci tržaške Cerkve 
Ob 19.00 za +  Amalijo Juhart (1227) 

Četrtek 08. 06. 2017 

Medard, škof 
Ob 19.00 za + Ivana Podrgajsa (obl.) 

Petek 09. 06. 2017 

Primož in Felicijan, muč. 
Ob 7.00 za + Ludvika Zorka (1207) 

Kvatrna sobota 10. 06. 2017 

Bogumil Poljski, škof 

Ob 07.00 za + v zahvalo Prihovški Božji 
Materi za zdravje (Molitev za svetost 
duhovnikov. 

Ob 17.00 uri za srečen zakon Teje Boček in 
Matica Krumpaka 

SVETA TROJICA 

Dekliška nedelja 

11. 06. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Marijo Rajh (obl.), 

Jakoba in rodbino Fijavž 



Svetnik tedna –  sveti Medard, škof 
 
Gotovo ste že slišali tisti pregovor, ki pravi: »Kakršno vreme Medarda 
kane, takšno štirideset dni ostane.« Sveti Medard, ki goduje 8.6., z 
vremenom nima nič opraviti. V pregovor je prišel zato, ker so dolgo-
letne izkušnje kmečkih ljudi pokazale, da se prve dni junija vreme rado 
za dalj časa ustali lepo ali grdo. Če je vreme lepo, se začenjajo pripra-
vljati na košnjo. Življenje tega svetniškega moža, ki je bil rojen na se-
veru Francije leta 457, sta popisala latinska pisatelja Venancij Fortunat 
in sv. Gregor iz Toursa. V svoja zapisa sta natresla precej ljubkih le-
gend. Ena od teh pripoveduje, kako je nekdo prišel v njegov vinograd 
grozdje krast. Veliko si ga je naložil, ko pa je hotel oditi, ni več našel 
izhoda. Zjutraj so ga vsega upehanega našli Medardovi delavci in ga 

peljali h gospodarju. Ta ga je poučil, kako grda pre-
greha je tatvina in mu ukradeno grozdje podaril. Za-
radi te prigode častijo sv. Medarda kot zavetnika 
vinogradov. V otroških in fantovskih letih se je Me-
dard ukvarjal s kmečkimi opravili. Ko je začel malo 
globlje razmišljati o svojem življenju, je sklenil, da 
postane duhovnik. Po nekaj letih škofijske šole je 
prejel mašniško posvečenje. Tedaj mu je bilo triintri-
deset let. Nato je štirideset let goreče deloval kot 

dušni pastir. Bil je vnet pridigar, s svojim spokornim življenjem pa je bil 
najlepši zgled svetniškega duhovnika. Vse, kar je imel, je delil revnim, 
zato ni čudno da so ljudje po smrti škofa v mestu Vermandoisu hoteli 
imeti za naslednik Medarda, čeprav je bil tedaj star že 73 let. Tudi kot 
škof je živel enako kot prej: spokorno, v ljubezni do Boga in do bližn-
jega. Obhodil je vse kraje svoje škofije, da bi osebno spoznal čim več 
svojih vernikov. Ko je umrl škof v mestu Toumayju, so verniki želeli biti 
podrejeni Medardu. Tako je svetnik upravljal dve škofiji, ki sta se kas-
neje (v 12. stoletju) za stalno združili. Del nove škofije je bil še po-
ganski in Medard je imel prav trdo delo, da je malikovalstvo iztrebil in 
ljudem oznanil evangelij ljubezni. Umrl je okoli leta 560. Najprej so ga 
pokopali v mestu Tournai, pozneje pa so njegove posmrtne ostanke v 
slovesnem sprevodu prenesli v Soissons. Kralj Sigibert je dal nad 
njegovim grobom postaviti veličastno cerkev. Sv. Medarda najpogoste-
je upodabljajo kot škofa v mašnem plašču in s škofovsko palico, de-
lečega miloščino. Kot svojega zavetnika ga častijo kmetje, zlasti kosci, 
pa tudi pivovarji in jetniki. K njemu se zatekajo v prošnjah za dež ali 
lepo vreme, za dobro košnjo, za rodovitnost polj in vinogradov. 
 

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

Nedelja mož in fantov 

 

04. 06. 2017 – 11. 06. 2017 

Papež Frančišek: Kristjan je sejalec upanja 
Sveti Duh nam ne daje samo zmožnosti, da upamo, ampak da smo 
prav tako »sejalci upanja«, da smo torej tudi mi – kakor On in zahvalju-
joč Njemu – »parakliti«, torej tolažniki in branilci svojih bratov. »Sejalci 
upanja,« je Frančišek še enkrat ponovil in dodal, da kristjan lahko seje 
tudi bridkosti, zmedo, a potem ni kristjan. Dober kristjan namreč seje 
upanje: seje olje upanja, dišave upanja in ne kisa grenkobe in obupa-
nosti. 
Blaženi kardinal Newman je v enem od svojih govorov vernikom rekel: 
»Poučeni s svojim lastnim trpljenjem, s svojo bolečino, s svojimi grehi, 
bomo imeli misli in srce izurjene za vsako delo ljubezni do tistih, ki to 
potrebujejo. V skladu s svojo zmožnostjo bomo tolažniki po podobi 
Paraklita, Tolažnika in to v vsakem smislu, ki ga ta beseda vsebuje: 
zagovorniki, pomočniki, prinašalci tolažbe. Naše besede in naši nas-
veti, naš način delovanja, naš glas, naš pogled bodo prijazni in pomir-
jujoči.« Papež je dodal, da predvsem revni, izključeni in neljubljeni 
potrebujejo nekoga, ki bo zanje postal paraklit, torej tolažnik in zaščit-
nik. Kakor to počne Sveti Duh za vsakega med nami, tako tudi mi mo-
ramo početi enako za ljudi, ki to potrebujejo, ki najbolj trpijo. 
Sveti Duh napolnjuje tudi stvarstvo 
Sveti Duh pa ne daje upanja samo v člo-
veška srca, ampak tudi v celotno stvarstvo. 
Apostol Pavel pravi, da je stvarstvo v 
gorečem pričakovanju usmerjeno v svobo-
do ter vzdihuje in trpi porodne bolečine 
(glej Rim 8,20-22). Frančišek je pri tem 
navedel besede Benedikta XVI.: »Energija, ki je zmožna premikati 
sveti, ni anonimna in slepa sila, ampak je delovanje Božjega Duha, ki 
veje nad vodami od začetka stvarjenja.« Dodal je, da nas tudi to spo-
dbuja k spoštovanju stvarstva: ne more se umazati slike, ne da bi se s 
tem užalilo umetnika, ki jo je ustvaril. 

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

