
1. Preteklo nedeljo so ključarji pobirali sedežnino ali »činž«. Ne gre za 
plačilo stola, ampak za dar, s katerim bomo poravnali še ne poravnane 
dolgove. Iskrena hvala vsem, ki ste ob tej priložnosti darovali, drugim pa 
se še priporočamo. Hvala tudi ostalim darovalcem v januarju za 980,- 
eur za obnovo doma Marijinega varstva: družini Milana Brgleza, družini 
Samec, družini Re-
bernik, Alojzu Pučni-
ku, Ivanki Ratej, Mariji 
Polegek in Elizabeti 
Kumer. Iskren boglo-
naj! 

2. Iskrena hvala vsem 
pevcem, ki ste si vzeli 
čas in šli za vikend v 
Nazarje na intenzivne 
vaje. Bilo vas je okrog 
20 (plus še nekateri 
družinski člani). Še 
posebej hvala Ber-
nardi in Davidu Preložniku za vodenje pevskih vaj, Klavdiji Ozimič in 
Samu Pučniku pa za organizacijo. Bilo je lepo in koristno! 

3. Včeraj sta naše mladince in mladinke nagovorila zakonca Ana in Janez 
Rožman iz Kranja. Srečanja se je udeležilo deset mladincev in mladink. 
Hvala vam mladi, da se z veliko odgovornostjo pripravljate na zakonsko 
in družinsko življenje. Hvala tudi Janezu in Ani za pričevanje o lepoti 
zakonskega in družinskega življenja in o pomembni pripravi nanj. Priho-
dnjo soboto pa ste mladi vabljeni na srečanje s nadškofovim tajnikom g. 
Juretom Sojčem. 

4. V tednu, ki je pred nami, bomo ne glede na stavko v šolstvu, imeli 
verouk po ustaljenem urniku. 

5. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za delo v kleti; hvala za čiščenje in krašenje 
cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

6. Prihodnjo nedeljo bomo imeli škofovo vizitacijo. Gre za pastoralni 
obisk nadpastirja nadškofa Alojza Cvikla. Predvideni spored vizitacije: 
Sobota, ob 19.00 uri: srečanje g. Jureta Sojča z mladinsko skupino 

Nedelja: nadškof vodi somaševanje ob 7. in 10. uri (tajnik Jure v spovednici) 

 8.30-9.30: srečanje ŽPS-ja in ključarjev z nadškofom. Tisti, ki boste 

pri prvi maši ostanete na zajtrku v spodnji dvorani Doma M.varstva. 

 11.15-12.00: srečanje nadškofa z organisti, kateheti in mežnarjem 

 14.00: obisk in molitev na grobovih duhovnikov 
 14.30: ogled podružnične cerkve sv. Jošta 
 15.00: ogled župnišča, Župnijskega doma Marijinega varstva, župnijs-

ke cerkve in drugih poslopij 
 15.15: srečanje z župnikom in pregled vsega, kar spada k župnijskemu 

delu v pisarni. 
 

Razpored bralcev Božje besede 

6. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

11.02.2018 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Žan Pem 
1. postna nedelja 

Otroška nedelja 

18.02.2018 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00  

OTROCI 

2. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

25.02.2018 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Pavlica Pučnik 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 
Prihova:                 petek 7. 12. 2017 Sp. Grušovje:      petek 26. 01. 2018 

Raskovec:          petek, 15. 12. 2017 Preloge:             sobota, 3. 02. 2018 

Dobrova :            petek 22. 12. 2017 Vrhole:                 petek, 9. 02. 2018 

Dobriška vas:      petek 29. 12. 2017 Sevec:                petek, 16. 02. 2018 

Pobrež:                  petek 5. 01. 2018 Prepuž:               petek, 23. 02. 2018 

Novo Tepanje:     petek 12. 01. 2018 Vinarje:                 petek, 2. 03. 2018 

Zg. Grušovje:     petek, 19. 01. 2018 Čiščenje je lahko v petek ali soboto. 

6. nedelja med letom 

Lurška Božja Mati 

Dekliška nedelja 

11.02.2018 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Jožefo Pliberšek 

(obl.) 

Ponedeljek 12. 02. 2018 

Feliks, opat 
Ob 18.00 za +Ivana Retuznika (1622)  

Torek 13. 02. 2018 

Gilbert, škof 
 

Sreda 14. 02. 2018 

PEPELNICA – strogi post! 

Valentin, duhovnik 

Ob 7.00 za +Stanislava Bučarja (1366) 
Ob 15.00 pogreb + Stanislava Kuka, nato 

pogrebna sv. maša 
Četrtek 15. 02. 2018 

Klavdij, redovnik 
Ob 18.00 za + Terezijo (obl.), Franca in 

Branka Oblonška 
Petek 16. 02. 2018 

Julijana, devica 
Ob 18.00 za + Jožefa Kotnika (1559) 

Sobota 17. 02. 2018 

Silvin, škof 
Ob 7.00 za + Franca Flisa (obl.) in Marijo 

1. postna nedelja 

Otroška nedelja 

18.02.2018 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za +Slavka Mlakarja (obl.) 
Ob 10.00 uri za +Antona Brdnika (1602) 



 

Papež Frančišek ob današnjem dnevu bolnikov: Mariji, Materi než-
nosti, izročamo vse bolne, tako na telesu kot na duši, da bi jim pomagala 
ohranjati upanje. Prosimo jo tudi za pomoč, da bi lahko sprejemali bolne 
brate in sestre. Cerkev ve, da potrebuje posebno milost, da bi se lahko 
izkazala za vredno evangeljske naloge služenja bolnim. Naj nas molitve 
k Božji Materi združijo v nenehni prošnji, da bi vsi člani Cerkve z ljubez-
nijo živeli poklicanost služiti življenju in zdravju. Naj bo Devica Marija 
naša priprošnjica za 26. svetovni dan bolnikov. Naj pomaga bolnim, da 
bi svoje trpljenje živeli v občestvu z Gospodom Jezusom, in podpira vse 
tiste, ki skrbijo zanje. Bolnim, zdravstvenim delavcem in prostovoljcem iz 
srca podeljujem svoj apostolski blagoslov. 
 
Svetnik tedna: sv. Julijana, mučenka (16.2.) 

Kljub temu da se je Julijana rodila v poganski druži-
ni in da jo je oče trdo vzgajal v poganskem duhu, jo 
je že od otroških let privlačilo krščanstvo in je na 
skrivaj obiskovala srečanja kristjanov. Dala se je 
krstiti in poslej živela samo za Kristusa, njena vera 
je bila trdna in čista, čeprav starši o tem niso nič 
vedeli. Šele pri osemnajstih letih, ko se je izkazalo, 
da so jo že davno prej obljubili v zakon mestnemu 
prefektu Elevziju, so presenečeni zvedeli, da je kristjanka. Sprva jih je 
namreč Julijana prosila, da bi ostala sama, ker si ne želi poroke, kasneje pa 
je nanjo pristala, a ženinu postavila pogoj, da prej tudi on sprejme krščans-
ko vero in postane kristjan. Oče jo je seveda rotil in ji grozil, da jo bodo vrgli 
divjim zverem, pa ni ničesar dosegel, zato jo je izročil na milost in nemilost 
nesojenemu ženinu in njegovi oblasti. Tudi Elevzij, ki ga je že prej očarala 
njena lepota, ji je najprej zlepa prigovarjal, naj si premisli in sama odstopi od 
svoje vere, ker on svoje vere ne more zatajiti, saj bi ga cesar odstavil, njo 
pa obglavil. Julijana mu je odgovorila: »Če se ti bojiš umrljivega cesarja, ki 
je prah, kako naj jaz zatajim neumrljivega Kralja?« Prefekt jo je vrgel v ječo, 
Julijana pa je prosila Boga, naj ji da moči, da bo zmogla prestati vse muke. 
Kmalu so jo začeli mučiti na vse mogoče načine: birič jo je pretepel do krvi, 
obesili so jo za lase, jo zbadali in žgali z žarečim železjem, jo dali na mučil-
no kolo, jo preizkušali z ognjem in polivali z raztaljenim svincem. Ko je 
prefekt spoznal, da z mučenjem ničesar ne doseže, jo je poslal na morišče 
in dal obglaviti z mečem. Legenda pravi, da jo je tja spremljala njena pri-
jateljica, ki ji je Julijana tik pred smrtjo naročila, naj pove očetu, da mu iz 
srca odpušča in da bo rada ter mnogo molila zanj.  
Ime: Ime Julijana je pridevniška izpeljanka iz imena Julij.  Rodila se je okoli 
leta 285 v Nikomediji, danes Izmir v Turčiji, umrla pa okoli leta 304 v Niko-
mediji.  

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"   

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

   BL. DEVICE MARIJE. 

6. nedelja med letom 

      Dekliška nedelja 

JEZUS PRAVI: HOČEM, BODI OČIŠČEN! 

11. 02. 2018 – 18. 02. 2018 

 

MISLI  IZ  PASTIRSKEGA PISMA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2018: 

Odprtost cerkvenega občestva je danes še posebej temeljnega 
pomena. Bolj kot v preteklosti se je treba veseliti tistih, ki se želijo pri-
bližati in zaživeti globlje versko življenje. Treba jim je iti celo naproti. 

Ko v tem pastoralnem letu razmišljamo o spremljanju družin in 
otrok od krsta do prvega obhajila, želimo škofje poudariti, da je prenos 
vere naloga vseh kristjanov. Evangelizacija prihajajočih generacij ne 
more biti le skrb duhovnikov in katehetov. Starši so prvi vzgojitelji otrok 
v veri. Brezštevilna pričevanja govorijo o tem, kako je prisrčna in trdna 
vera staršev za vedno zaznamovala otroke in marsikdaj rodila duhovne 
poklice. Družina je dejansko prva veroučna šola: pogosta družinska 
molitev ter iskren pogovor o verskih vprašanjih sta za otroke nepre-
cenljiva popotnica. Družina je »domača Cerkev«. Tega poslanstva vsi 
starši danes niso več sposobni ali pripravljeni izpolniti. Pogosto prejme-
jo otroci prvi zgled in razlago vere od starih staršev ali drugih sorodni-
kov. Njihova prisotnost in spremljanje sta zato marsikje nepogrešljiva. 
Tudi dušni pastirji imajo pri evangelizaciji novega roda ključno vlogo. 
Kot pastirji so poklicani, da omogočajo živa občestva: občestva, ki so 
hkrati odprt kraj človeškega srečanja ter kraj doživljanja Božje ljubezni. 
Pri vključevanju tistih, ki še niso vključeni v redno življenje Cerkve, so 
zelo koristne dodatne možnosti srečevanja, kot so miklavževanje, ma-
terinski dan, oratorij za otroke, srečanje mladih družin …  

Posebej vas vabimo, da pri pastoralnem načrtovanju razmišlja-
te, kako pritegniti družine z otroki v dobi med krstom in pričetkom 
verouka, saj se v tem času mlade družine najbolj oddaljijo. Vendar 
duhovniki sami ne morejo stopati v osebni stik z vsemi oddaljenimi 
kristjani, saj pogosto nimajo neposrednega dostopa do njih. Zato je 
potrebna oznanjevalna naravnanost celotnega občestva. Vsakdo, ne 
glede na svoj stan, izobrazbo ali osebne darove, lahko dejavno 
pripomore k rasti Cerkve, kot poudari papež Frančišek: »Vsak kršče-
ni je, ne glede na svojo vlogo v Cerkvi in na stopnjo verskega znanja, 
dejaven nosilec evangelizacije.« (Veselje evangelija, 119–120) 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMhKWquZvZAhWF-aQKHdBKCVYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsvetniki.org%2Fsveta-julijana-devica-in-mucenka%2F&psig=AOvVaw2Z95XpMIQqzfWNDb8l644k&ust=1518355525835519
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyooTEuZvZAhUQLewKHR2pDhsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sveti-peter.si%2Foznanila%2F100-oznanila-nedelja-12-2-2017&psig=AOvVaw2sUCWSL1D8uoOHaNuNzk1N&ust=1518355592549734
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

