
 

 
1. Od prihodnje srede do naslednje srede se bom z drugimi desetimi 

duhovniki in desetimi laiki udeležil romanja v Armenijo, zato bosta imela 
maše nadškof Marjan Turnšek in dekan Peter Leskovar. V primeru 

pogreba pridite v župnišče, kjer boste vpisali podatke o umrlem ter pokli-
cali dekana g. Petra Leskovarja v Zreče. Hvala za razumevanje! 

2. Iskrena hvala vsem, ki ste v preteklem tednu pomagali pri pripravi in 
pospravljanju oltarjev za telovsko procesijo: Davidu Preložniku, 
Poloni Mlakar, Marjani Pučnik, Luciji Gorenak, Samu Pučniku, Simonu 
Korošcu, Nini Štribl in Klavdiji Ozimič. Hvala vsem, ki ste prišli na ta 
zapovedan dan k sveti maši. Naši prvoobhajanci so med procesijo in pri 
oltarjih posipavali cvetje in s tem obudili prastari običaj izkazovanja časti 
Najsvetejšemu. Še posebej hvala organistu Davidu in pevcem, ki so že s 
svojo svečano obleko, predvsem pa s svečanim petjem poudarili, da je 
praznik Telovo zares eden največjih praznikov, in tako na slovesen 
način izrazili svojo vero v navzočnost Božjega Sina. 

3. Prav tako iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali pri obnovi Župnij-
skega doma Marijinega varstva: Alojzu in Daniju Lubeju, Davorju 
Mlakarju, Milanu Trdinu, Petru Tonkoviču, Alojzu in Martinu Juhartu, 
Slavku Figeku, Dragu, Marku in Simonu Skerbišu, Tonetu Leskovarju; 
pri delih v vinogradu in kleti: Daniju in Alojzu Lubeju; pri košnji trave: 
Simonu Korošcu in Martinu Juhartu. Iskren boglonaj! 

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

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

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 

Raskovec:      petek 25. avgust 2017 
 
 

 

Razpored bralcev Božje Besede 
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 

13. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

02.07.2017 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Tina Sojar Voglar 

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 
Ponedeljek 19. 06. 2017 

Romuald, opat 
Ob 07.00 za + Jožefo (obl.), Franca in Jožefa 

Kuglerja 
Torek 20. 06. 2017 

Adalbert, škof 
Ob 07.00 za + Ivana Kumra (obl.) 

Sreda 21. 06. 2017 

Alojzij Gonzaga, redovnik 
Ob 19.00 za + Angelo Pliberšek (obl) 

Četrtek 22. 06. 2017 

Tomaž More, mučenec 
Ob 19.00 za + Štefanijo Detiček (obl.) 

Petek 23. 06. 2017 

SRCE JEZUSOVO 
---------------------------------- 

Sobota 24. 06. 2017 

ROJSTVO JANEZA KRST. 

Ob 07.00 za + Ano Pliberšek 
Ob 11.00 v zahvalo za 60 let Antona in Lju-

dmile Juhart 
12. nedelja med letom 

Dan državnosti 

25. 06. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Jožefo Gumzej (obl.) 

Ponedeljek 26. 06. 2017 

Vigilij, škof 
---------------------------------- 

Torek 27. 06. 2017 

.Ema krška, kneginja 
---------------------------------- 

Sreda 28. 06. 2017 

Irenej, škof 
Ob 19.00 za + Metoda Pučnika (obl.) 

Četrtek 29. 06. 2017 

PETER IN PAVEL, apostola 

Ob 7.00 za + Marijo Košir (obl.) 
Ob 19.00 za + Leopolda Brumeca (obl.), 

Marijo, Albina ter Marijo Zadek 
Petek 30. 06. 2017 

Bertrand, škof 
Ob 19.00 za + Petra Levarta 

Sobota 1. 07. 2017 

Estera in Aron 
Ob 07.00 za + Gabrijela in Pavlo Kumer 

(obl.) 

13. ned. med letom 

Ptujskogorska Božja Mati 

2.7.2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Ljudmilo Goričan, Jože-

fa, Matildo in Franca Turka (obl.) 
Krst med mašo: Evan Samec; Metod Pučnik 



Mučenec ljubezni in zavetnik mladine 

Alojzij Gonzaga (1568 – 1591) se je rodil v severni Italiji na gradu Castigli-
one kot prvorojenec in naslednik mejnega grofa don Ferrante Gonzaga. 
Vzgajali so ga na dvoru velikega vojvoda Francesca de Medici v Firencah. 
To mesto je Alojzij označil kot zibelko svojega duhovnega življenja. Devet-
leten je pred podobo Matere božje v cerkvi servitov naredil zaobljubo čis-
tosti za vse življenje. Alojzij je bil otrok milosti. Že kot deček se je znal 
premagovati in se pokoriti. Na vprašanje, zakaj se tako pokori, je zapisal v 
svoj dnevnik: »Nebeški stebri so se v naših dneh zamajali in se zrušili. 

Kdo mi more biti porok, da bom jaz vztrajal? Svet je v dana-
šnjih dneh globoko zagazil v hudobijo. Kdo naj tolaži jezo 
Najvišjega?« Na španskem kraljevem dvoru, kjer je nekaj let 
bivala vsa družina Gonzaga, se je Alojzij čedalje bolj posve-
čal premišljevalni molitvi. Petnajstleten je bil že trdno prepri-
čan, da ga Bog kliče v Družbo Jezusovo. Svoja namero je 

razodel najprej materi, nato še očetu. Ta pa je hotel sinu pregnati take 
»neumne« misli. Skupaj z bratom Rudolfom je poslal Alojzija na severnoi-
talijanske knežje dvore – k slavnostnim sprejemom, pojedinam, zabavam 
in viteškim dvorom – v trdni veri, da bo to Alojzija »spametovalo«. Alojzij je 
ta sprevidel in povsod stopal v stik z redovniki DJ. Po  vrnitvi na Castiglio-
ne je grof vprašal sina: »Kako pa misliš sedaj glede poklica?«. »Tako kot 
prej«, je odgovoril Alojzij. Nato je oče pošiljal k sinu vplivne cerkvene 
može, naj bi Alojzija pregovorili. Brez uspeha. Nazadnje je oče zrohnel 
nad sinom in mu očital brezsrčnost do družine. Alojzij se je do krvi bičal. 
Končno je pogumno stopil pred očeta in mu rekel: »Oče, storite z menoj, 
kar hočete. Samo povem vam: mene kliče Bog v Družbo Jezusovo in če 
se temu klicu ustavljate, ravnate zoper božjo voljo.« To je zaleglo. Oče je 
sina blagoslovil. Alojzij se je z veseljem odpovedal pravicam prvorojenstva 
v korist brata Rudolfa in leta 1585 vstopil v noviciat v Rimu. Z vztrajnim 
premagovanjem slabih nagnjenj in z ljubeznijo do ponižanj se je povzpel 
do nepretrgane zveze z Bogom. Ponavljal je geslo: “Proč od posvetnih 
časti!« Njegova duhovnost je bila prežeta z mislijo na službo bližnjemu ter 
na pomoč revnim in trpečim in se je poglabljala zlasti pod duhovnim vods-
tvom sv. Roberta Bellarmina. V letu 1591, ko je v Rimu razsajala kuga, je 
Alojzij prosil predstojnike, naj mu dovolijo streči bolnikom. Nekoč je videl 
na cesti ležati okuženega bolnika, si ga zadel na rame in ga odnesel v 
bolnišnico, kjer je pomagal pri strežbi. Ves bolan in izčrpan je prišel domov 
in 21. junija 1591 kot žrtev ljubezni do bližnjega izročil svojo dušo Stvarni-
ku. Star je bil 23 let in v četrtem letniku bogoslovja, tik pred mašniškim 
posvečenjem. Papež Benedikt XIII. ga je leta 1726 skupaj s Stanislavom 
Kostko razglasil za svetnika in tri leta nato za zavetnika mladine. Za take-
ga ga je potrdil tudi papež Pij XI., Pavel VI. pa je večkrat povedal, da je kot 
mlad fant prav v cerkvi sv. Alojzija začutil poklic za duhovnika.  

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

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

  Gospod nas je vzljubil in izbral!

11. in 12. nedelja med letom 

 

 

18. 06. 2017 – 02. 07. 2017 

Papež Frančišek: »Obstaja Nekdo, ki je v nas vtisnil prvobitno lepoto, 
ki je noben greh, nobena napačna odločitev ne bo mogla v celoti 
odstraniti. Mi smo pred Božjimi očmi vedno male fontane, iz katerih 
teče dobra voda.« 
»Nihče med nami ne more živeti brez ljubezni. Pademo lahko v strašno 
zasužnjenost, če mislimo, da si je ljubezen treba zaslužiti. Morda velik 
del tesnobe sodobnega človeka izvira ravno iz tega: verjeti, da nismo 
močni, privlačni in lepi, in se torej nihče ne bo ukvarjal z nami. Mnoge 
osebe danes iščejo vidnost samo zato, da bi zapolnile notranjo prazni-
no. Kakor da bi bili osebe, ki večno potrebujejo potrditve.« A si pred-
stavljate svet, kjer vsi moledujejo, da bi pri drugih vzbudili pozornost, 
nihče pa ni pripravljen »zastonj imeti rad« drugo osebo? Zdi se sicer 
človeški svet, a v resnici je to stvarnost pekla. Mnogi človekovi narcisi-
zmi nastanejo iz občutka osamljenosti in tudi osirotelosti. Za mnogimi 
vedenji, na videz nerazložljivimi, se skriva vprašanje: Je mogoče, da 
jaz nisem vreden, da bi me kdo poklical po imenu, da bi torej bil ljub-
ljen? Kajti ljubezen vedno kliče po imenu. 
Ne obstajajo hudobni otroci, kakor tudi ne obstajajo zlobni najstniki, 
ampak obstajajo »nesrečne osebe«. »In kaj nas lahko naredi srečne, 
če ne doživetje dane in prejete ljubezni?«  
Prvi korak, ki ga Bog naredi proti nam, je korak vnaprejšnje in brezpo-
gojne ljubezni. Bog prvi ljubi. Bog nas ne ljubi, ker je v nas nek razlog, 
ki vzbuja ljubezen. Bog nas ljubi, ker je on sam ljubezen, ljubezen pa 
po svoji naravi teži k širjenju in darovanju. Bog prav tako ne povezuje 
svoje dobrohotnosti z našim spreobrnjenjem. Če že, je to spreobrnjenje 
posledica Božje ljubezni.  
»Nobenega prekletstva ni nad našim življenjem, ampak samo 
dobrohotna beseda Boga, ki je naše življenje potegnil iz niča.« Resnica 
vsega tega je tisti odnos ljubezni, ki povezuje Očeta s Sinom po Sve-
tem Duhu, odnos, v katerega smo sprejeti po milosti. V njem, v Jezusu 
Kristusu, smo mi bili hoteni, ljubljeni, zaželeni. Da bi spremenili srce 
osebe, ki je nesrečna, jo je treba predvsem objeti. Začuti naj, da je 
zaželena, da je pomembna, in nehala bo biti žalostna.  

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

