
 

1. Včeraj smo poromali na Prevalje in obiskali dolgoletnega prihovškega 
župnika Franca Brgleza. Sprejel nas je z velikim veseljem, nas pri bogo-
služju in po bogoslužju lepo nagovoril in nato pogostil. Imeli smo zares 
lepo romanje in druženje. Iskrena hvala organizatorju Samu Pučniku in 
Janku Juhartu, ki je dodatno vozil s kombijem, tako nas je bilo kar 57 
romarjev. Iskren boglonaj! 

2. Danes je kvatrna nedelja, zato bomo nabirko oddali za vzdrževanje 
bogoslovcev. Iskrena hvala za vaš dar. 

3. Z današnjim dnem sklepamo veroučno leto. Otroci boste dobili spričeva-
la, ki jih izročite staršem ter jih na začetku novega veroučnega leta 
prinesite k verouku. Obenem boste dobili priznanja za Slomškovo bralno 
značko. Iskrena hvala katehistinji Tini Sojar Voglar, ki je skrbela za vse, 
ki ste sodelovali pri tekmovanju za Slomškovo bralno značko; nato 
iskrena hvala s. Hermini, ki je celo leto poučevala verouk 1. in 2. razre-
du, nato 3. in 4. razredu in skupini 5. in 6. razreda. Hvala pa tudi katehe-
tu Samu Pučniku, ki je imel skupino 7., 8., in 9. razreda. Iskren boglonaj! 

4. Jutri bomo od 9.00 ure do 15.00 ure gostili naškofa msgr. Alojzija Cvikla 
ter člane pastoralno-animacijske skupine mariborske nadškofije. 

5. V četrtek je praznik Sv. Rešnjega telesa in sv. Rešnje krvi. Lepo prosim, 
da otroci pridete k večerni maši in procesiji, še posebej prvoobhajanci 
pridite v zakristijo, da se ob ministrantih tudi vi oblečete v ministrantske 
obleke. Naj bo procesija izraz naše vere in pripadnosti h Kristusu. 

6. V soboto, 17. junija, bo v Don Boskovem centru Maribor duhovni 
dogodek Jezus Explosion. Program bo potekal ves dan, od 9,00 do 
19,00 ure (prijava ni potrebna, udeležba je brezplačna, posamezik se 
lahko udeleži samo določenega dela programa - urnika, ki je objavljen). 

7. Iskrena hvala Alojzu Lubeju in faranom vaščanom Prihove za 480,- eur 
za rože, Dragu in Marku Skerbišu ter Alojzu Juhartu za estrih, Davorju 
Mlakarju in Dragu Skerbišu za asfaltiranje prostora pred smetiščem za 
cerkvijo. Iskren boglonaj! 

8. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
Telovska procesija je navzven javno priznanje in izpoved naše vere, ki jo 
kot krščansko občestvo dajemo svojemu Gospodu, medtem ko je navz-
noter utrditev, poživitev in preverba lastne vere ter izpraševanje vesti o 
tem, kaj mi pomeni Kristus v mojem življenju. Prav zato naj bo letošnja 
telovska procesija nova spodbuda k ponosnejšemu izpovedovanju naše 
pripadnosti h Kristusu. Kristus ne spada le v notranjost cerkve, ampak v 
notranjost nas, ki smo živa Cerkve, Kristusovo mistično telo. 
Vabljeni na slovesno praznovanje praznika Svetega Rešnjega 

telesa in krvi – Telovo, ki bo v četrtek,  
15. 6. 2017, ob 19.00, 

v župnijski cerkvi Marije Zavetnice na Prihovi. 
Pri slovesnem bogoslužju sodelujejo  
vse pastoralne skupine župnije in  

poje Zbor Marije Zavetnice na Prihovi. 
 

Po sveti maši sledi TELOVSKA PROCESIJA,  
kjer bodo sodelovali tudi letošnji prvoobhajanci.  

Združimo se v praznovanju evharističnega  
(morda malo pozabljenega) praznika  

in prosimo za dobro letino ter Božji blagoslov! 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Sevec:            petek 18. avgust 2017 
 
 

 

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 
Ponedeljek 12. 06. 2017 

Adelajda, devica 
Ob 07.00 za + Ano in Franca Pliberška 

Torek 13. 06. 2017 

Anton Padovanski, red. 
Ob 07.00 za + Antona Zajka  

Sreda 14. 06. 2017 

Valerij in Rufin, muč. 
Ob 19.00 za + Alojzijo in Zdenka (obl.), 

Franca in Maksimilijana Breznika 

Četrtek 15. 06. 2017 

Vid, mučenec 
SVETO REŠNJE TELO IN KRI 

Ob 07.00 uri za + Silvo Pliberšek (1188) 
Ob 19.00 za + Stanka Mlakarja 

Petek 16. 06. 2017 

Beno, škof 
Ob 19.00 za + Franca Brumeca (obl.)  

Sobota 17. 06. 2017 

Albert, tretjerednik 
Ob 07.00 za + Vido in Albina Brgleza ter 

rodbino 
11. ned. med letom 

Otroška nedelja 

18. 06. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Franca Skrbinška 

(obl.) in sorodnike 



Razpored bralcev Božje Besede 
Sveta Trojica 

Dekliška nedelja 

11.06.2017 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

OTROCI 

11. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

18.06.2017 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Petra Jug 

12. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

25.06.2017 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Samo Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 

 
PRAZNIK –  SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
 

Sveto Rešnje telo in kri (tudi samo Sveto rešnje telo ali kratko Telôvo) 
je katoliški praznik, posvečen češčenju Najsvetejšega - evharistije. 
Praznik svetega rešnjega telesa se tradicio-
nalno praznuje na prvi četrtek po nedel-
ji Svete Trojice. Ker je to v številnih državah 
delovni dan, se čaščenje s procesijo vedno 
pogostej  prestavlja na prvo naslednjo nedel-
jo (Telovo je prost dan v Avstriji in na Hrvaš-
kem ter delih Nemčije). Za ustanovitev praz-
nika ima največ zaslug sveta Julija Lieška, ki 
je imela vizije, v katerih jo je Bog nagovarjal, da je treba ustanoviti tak 
praznik. Le-tega je v lokalnem merilu potrdil lieški škof leta 1246. Po 
Julijini smrti je njeno delo nadaljevala blažena Eva Lieška in 
leta 1264 je papež Urban IV. (ki je bil prej lieški naddiakon) v 
buli Transiturus uradno razglasil praznik svetega rešnjega telesa in 
krvi. Bistvo praznika je čaščenje posvečene hostije. 
Po krščanskem verovanju se hostija in vino pri evharističnem obredu 
na skrivnosten način spremenita v Jezusovo telo in kri - tako, 
da materialno ostaneta kruh in vino, v substancialnem pomenu pa pos-
taneta Jezusovo telo in kri. Posvečena hostija zato pomeni realno 
Jezusovo navzočnost in zato kristjanom predstavlja Najsvetejše. Kljub 
temu kristjani prej niso čutili potrebe po tem, da bi hostijo častili - Jezus 
je naročil: »Jejte od tega vsi«, ne pa »častite to vsi«. Zato je čaščenje 
svetega rešnjega telesa v začetku spremljelo nezaupanje. Praznovanje 
svetega rešnjega telesa je tradicionalno povezano s slovesno telôvsko 
procesijo, ki pa je bila v Sloveniji v času SFRJ skoraj povsod prepove-
dana. V nekaterih krajih so zdaj obnovili tradicijo, drugod pa izvajajo 
procesijo le v simbolični obliki (kratek sprehod po cerkvi ali po cerkve-
nem dvorišču).  

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 SVETA TROJICA 

TELOVO 

Dekliška nedelja 
 

11. 06. 2017 – 18. 06. 2017 

Papež Benedikt XVI.: Danes zremo Sveto Trojico takšno, kakršno 
nam je dal spoznati Jezus, ki nam je namreč razodel, da je Bog ljube-
zen 'ne eden v eni sami osebi, ampak v treh osebah ene božje narave' 
(hvalospev): da je Stvarnik in usmiljeni Oče; da je Edinorojeni Sin, 
večna učlovečena Modrost, ki je za nas umrl in vstal; in končno, da je 
Sveti Duh, ki vodi vesolje in zgodovino k dokončnemu osredinjenju. Tri 
osebe so en Bog, ker je Oče ljubezen, Sin je ljubezen in Sveti Duh je 
ljubezen. Bog je ves in samo ljubezen, najčistejša, neskončna in večna 
ljubezen. Ne živi v neki neizmerni osamljenosti, temveč je neusahljivi 
vir življenja, ki se brez prestanka podarja in posreduje. To lahko do 
neke mere zaslutimo, ko opazujemo tako makrokozmos: naš svet, pla-
nete, zvezde, galaksije, kot mikrokozmos: celice, atome, osnovne 
delčke. V vsem tem, kar obstaja, je v nekem smislu vtisnjeno 'ime' Sve-
te Trojice, saj je vse, kar je, vse do zadnjega delčka, v odnosu in s tem 
odseva Boga, ki je odnos in s tem odseva stvariteljsko Ljubezen. 
Bogoslužni praznik Svete Trojice, ki ga danes obhajamo, nas vabi, naj 
se zazremo v to skrivnost, obenem pa nas tudi žene, naj zavzeto živi-
mo občestvo z Bogom in med seboj po vzoru občestva Trojice. Z eno 
besedo, zaupana nam je naloga, da gradimo cerkvene skupnosti, ki 
bodo vedno bolj družinske, sposobne razmisliti o lepoti Trojice in evan-
gelizirati ne le z besedo, ampak, da tako rečem, z izžarevanjem, z 
močjo živete ljubezni. 

Telovska procesija oznanja, da je Kristus vstal : Kakor je 
Kristus nekoč hodil po zemlji in blagoslavljal sad zemlje in delo človeš-
kih rok, tako blagoslavlja tudi danes v skrivnosti sv. Rešnjega telesa 
naša polja, vinograde, vrtove in gozdove, naše delo in prizadevanje za 
krščansko omiko ter življenje po evangeliju. S procesijo posnemamo 
žene in apostole na poti v Emavs, se veselimo Njegove navzočnosti, 
poslušamo Njegovo besedo in ga častimo s pesmijo in molitvijo. Kakor 
Kristus ni skrival, da ga je Oče poslal, da oznani veselo evangeljsko 
oznanilo (Lk 4,18), tako se tudi njegovi učenci ne smemo skrivati pred 
svetom, da smo Njegovi, ampak pokažimo to tudi navzven.  
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