
 

1. Nocoj bo prišel na Prihovo g. Zvone Podvinski, »švedski vagabund«, ki 
bo ostal z nami vključno s praznikom Marijinega vnebovzetja. Prisrčno 
dobrodošel med nami. Ker pa bo imel čez dan razne obveznosti, bodo 
maše zjutraj. Hvala za razumevanje! 

2. Jutri grem z ministranti in mladinci v Piran na počitnice. Hvala vsem, ki 
ste nam prinesli razno hrano, pijačo ali darovali za sladoled. 

3. V juniju in juliju ste za obnovo Župnijskega doma Marijinega varstva 
darovali 1550,- eur. Iskren boglonaj!: družini Samec, Alojzu Pučniku, 
Gregorčevim, družini Petra Korošca, Elizabeti Kumer, Jožefi Leskovar, 
Simonu Korošcu, družini Krpf, Marjanu Pučniku, Mileni Zorko, družini 
Antona Polegeka ter neimenovanim. Trenutno smo v velikih dolgovih, 
zato se vam toliko bolj priporočam za kakšen dar za poplačilo dolgov in 
morebitno nadaljevanje obnove Doma Marijinega varstva. 

4. V preteklem tednu smo imeli sejo ŽPS in se dogovorili,  da bomo s prvim 
septembrom imeli ob četrtkih pred prvim petkom, po maši, polurno češ-
čenje Najsvetejšega. Lahko bi se zgodilo, da bi nam beseda »obnova« 
pomenila izključno obnovo gospodarskega poslopja, cerkvenih vitrajev in 
drugih materialnih stvari. Prenova pa nam mora pomeniti najprej duhov-
no prenovo srca, družine in župnije.  

5. Pretekli petek smo imeli mašo za + Zdenko Serajnik ob njenem rojstnem 
dnevu. Žal nas je bilo v cerkvi zelo malo (25). Počutil sem se kot nekoč 
župnik Franc Brglez v Tepanju. Vse kaže, da je več ali še ne poznate. 
Marsikatera župnija ali občina bi si želela imeti tako »veliko« osebnost in 
toliko duhovno zapuščino, kot jo je zapustila Zdenka nam. Od 20. do 22. 
oktobra bomo imeli simpozij o njenih delih. Boste tudi takrat odsotni?  

6. Iskrena hvala za pomoč pri postavitvi opažev za betonske stene v 
drvarnici: Davorju Mlakarju, Matjažu Pemu, Tomiju Novaku, Hvala Janku 
in Marjanu Juhartu za pleskarska dela; hvala tudi za čiščenje in krašenje 
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

Marijino vnebovzetje (Assumpta B. M. V.)  
Veliko znamenje neba, 
v nebesa vzeta si Gospa – 
obdaja sonce Te zlato, 
ti zvezde venčajo glavo – 
da bi strmeli tudi mi 
v nebesa, kjer kraljuješ ti! 

Blagoslovljena vseh žena, 
pozdravljena iz dna srca – 
spolnjuje se, kar davne dni 
Gospod je napovedal Ti: 
Rešiteljica naša si, 
Boga si Mati in – ljudi!  

(Zdenka Serajnik) 
 

Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte! 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 

Vrhole:         petek 11. avgusta 2017 

Sevec:            petek 18. avgust 2017 

Prepuž:          petek 25. avgust 2017 

Vinarje:      petek 1. september 2017 

Prihova:    petek, 7. september 2017 

Raskovec: petek 15. september 2017 

Dobrova:  petek, 22. september 2017 

Dobriška vas:    petek, 29.sept..2017 

Pobrež:           petek, 6. oktober 2017 

Novo Tepanje: petek,18.oktober 2017 
 

Razpored bralcev Božje Besede 

18. nedelja med letom 

Jezusova spremenitev na 

gori Tabor 6. 08. 2017 

Nedelja mož in fantov 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Leopolda Juharta in 

sorodnike 

Ponedeljek 07. 08. 2017 

Sikst II., papež 
Ob 07.00 za +Marijo Uršič (obl.), Antona 

in sorodnike 

Torek 08. 08. 2017 

Dominik, duhovnik 
Ob 07.00 za + Boštjana in Borisa Vinterja 

Sreda 09. 08. 2017 

Edith Stein, mučenka 
Ob 7.00 za + Štefana in Marijo Pučnik 

(obl.) 

Četrtek 10. 08. 2017 

Lovrenc, diakon 

Ob 7.00 za + Ivana Kóvača in starše Klinc 
Franca in Terezijo, Antona in Franči-
ško Perklič 

Petek 11. 08. 2017 

Klara (Jasna), devica 
Ob 7.00 za + Terezijo Zorko (1418) 

Sobota 12. 08. 2017 

Ivana Šantalska, redovnica 

Ob 7.00 za + Ivana Kovača in + starše 
Ob 7.00 za + Jožeta Leskovarja in starše 

Primec 

19. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

13. 08. 2017 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Miha Močnika (obl.), 

Amalijo Krajnc in sorodnike 
Ob 10.00 uri za +Leopolda Juga (1392) 

Jezusova spremenitev 

na gori Tabor 

06.08.2017 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Jože Pliberšek 

10.00 

1. berilo: Pavlica Pučnik 

2. berilo: Karmen Pučnik 

19. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

13.08.2017 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Žan Pem 

2. berilo: Tina Sojar Voglar 

20. nedelja med letom 

Otroška nedelja 

20.08.2017 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

OTROCI 



 

 

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"                   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

 BL. DEVICE MARIJE. 

Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg… 

 18. nedelja med letom 

Jezusova spremenitev na gori 

Gospod, dobro je, da smo tukaj! (Mt 17, 4) 

06. 08. 2017 – 13. 08. 2017 

Papež Frančišek: Veselje in upanje spadata skupaj 
Veselje in upanje spadata skupaj: »Veselje brez upanja je navadna 
zabava, je le prehodno veselje. Upanje brez veselja ni upanje, ne pride 
dlje od zdravega optimizma.« Veselje in upanje spadata skupaj; le 
skupaj povzročita tisto »eksplozijo«, o kateri Cerkev – tako rekoč brez 
sramežljivosti – pričuje v svoji liturgiji: »Raduje naj se tvoja Cerkev!« 
»Brez formalnosti. Kajti kadar je veselje močno, ni formalnosti, je 
veselje.« 
Veselje in upanje nakazujeta izhod iz nas samih 
Gospod nam pravi, da problemi v življenju bodo. Torej to veselje in 
upanje nista »karneval«, temveč nekaj drugega. »Veselje daje moč 
upanju in upanje cveti v veselju. Tako gremo naprej.« Ti dve krščanski 
vrlini pa nakazujeta tudi »izhod iz nas samih«. 
Kdor je vesel, se ne zapre vase. Upanje te ved-
no nekam vodi, je kakor sidro na obali neba, ki 
te vodi ven. Iti moramo ven iz sebe, z veseljem 
in upanjem, je ponovil sveti oče. 
Gospodovo veselje je trajno 
Nato je razložil, da nam karkoli, kakršnakoli težava, lahko odvzame 
človeško veselje. Toda Jezus nam želi podariti veselje, ki nam ga ne 
bo mogel odvzeti nihče. Je trajno in ostane tudi v najtemnejših trenut-
kih. Tako se je zgodilo po Gospodovem vnebovzetju. Ko je odšel, ga 
učenci niso več videli in z žalostjo so gledali v nebo. A angeli so jih 
prebudili. In v Lukovem evangeliju preberemo, da so bili spet veseli, bili 
so polni veselja. In sicer tistega veselja, ki izhaja iz vedenja, da je naša 
človeškost prvič vstopila v nebo. Tako upanje življenja in upanje, da 
bomo dosegli Gospoda, postane veselje, ki prevzema vso Cerkev. 
Naj nam Gospod, je zaključil papež Frančišek, podari milost velikega 
veselja, ki bo izraz močnega upanja; in naj varuje to veselje in to upan-
je, da nam ju nihče ne bo mogel odvzeti.  


