
Iskrene čestitke prvoobhajancem: 

Evi Goričan, Luciji Mencinger, Ani 
Pučnik, Anamariji Pučnik, Nini Puč-
nik, Roku Pučniku, Karin Sajko, 
Mateju Sajku, Anžetu Šegi. 

1. Danes je za našo župnijo velik praznik, praznik prvega svetega obhajila. 
Vsi se veselimo 9ih naših otrok, ki so v petek obhajali sveto spoved in 
danes prvič pristopili k sv. Obhajilu. Iskrene čestitke! Tri leta se je kate-
histinja trudila prisvojiti otrokom duha svetosti in jih pripraviti na ta 
pomemben dan v njihovem in v našem življenju. Iskrena hvala katehis-
tinji Urški Flis, vam starši za vso podporo in razumevanje ter vsem za 
molitve, s katerimi ste podpirali otroke v pripravi na ta dan. Čutim pa 
veliko odgovornost, da vam položim na srce, da prvo obhajilo, kot noben 
drugi zakrament ni cilj naše-
ga življenja, ampak le nena-
domestljiva pot, ki nas vodi k 
pravemu krščanskemu življe-
nju. Cilj je življenje iz zakra-
mentov! Zato vas prosim, da 
še naprej spodbujate otroke k 
življenju iz zakramentov, k molitvi, verouku in predvsem k nedeljski sv. 
maši. Kakšen smisel bi bil, če bi otroka privedli k prvemu sv. obhajilu, 
nato bi pa ne hodil k nedeljski maši? To bi bilo podobno, kot če bi se 
nekdo poročil, potem pa bi nadaljeval samsko življenje.  

Smo v mesecu maju, zato lepo prosim tako prvoobhajance kot ostale 
otroke, da prihajate redno k šmarnicam in k nedeljski maši.  
Po blagoslovu se bomo fotografirali, nato pa ste tako kot vsako leto 
prvoobhajanci in ostali družinski člani, vabljeni v spodnjo dvorano k 
pogostitvi in veselemu druženju. Iskrena hvala staršem prvoobhajancev, 
da ste v sredo tako lepo očistili cerkev, okolico in dvorano; hvala za 
pijačo in sadje ter, po opravljenem delu, za prijetno druženje. 

2. Včeraj smo imeli koncert pri Sv. Joštu. Hvala organizatorjem in vsem, ki 
ste s svojo navzočnostjo izrazili gostoljubje gostom okteta »Suha« iz 
sosednje Avstrije, kot tudi domači skupini Jubilus. Iskren boglonaj. 

3. V torek ob 20.00 uri imamo kateheti in katehistinje svoje redno srečanje, 
ker je prejšnji teden odpadlo. 

4. Zakrament sv. zakona želita prejeti: ženin Aleš Ugeršek iz Vinarja in 
nevesta Anita Fijavž iz Oplotnice. Iskrene čestitke! 

5. Na seji ŽPS smo sklenili, da bomo imeli v soboto, 2. junija župnijsko 
romanje k Mariji Kraljici miru na Kurešček, obiskali bomo Trubarjevo 
domačijo in Gimnazijo Želimlje. Cena za prevoz in kosilo je 20,- eur. 

6. Iskrena hvala Žanu in Nini Pučnik ter faranom Pobreža za 434,- eur za 
rože, Viktorju Vivodu in Slavku Juhartu ter faranom Vrhol za 975,- eur za 
rože ter Petru Korošcu in faranom Sevca za 205,- eur za rože. Hvala 
Simonu Korošcu in Martinu Juhartu za košnjo trave; staršem prvoobha-
jancev in Simonu za čiščenje cerkve in okolice, Poloni in Marjani za 
krašenje cerkve, Daniju in Alojzu Lubeju ter Matjažu Pemu za delo v 
vinogradu, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

 

Razpored bralcev Božje besede 

7. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

13.05.2018 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Karmen Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 
Binkoštna nedelja 

Družinska nedelja 

20.05.2018 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Lucija Pučnik 

2. berilo: Eva Juhart 
SVETA TROJICA 

Nedelja žena in mater 

27.05.2018 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Daša Pučnik 

2. berilo: Polona Mlakar 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 
Prihova:                 petek 9. 03. 2018 Sp. Grušovje:         petek 27. 04. 2018 

Raskovec:           petek, 16. 03. 2018 Preloge:                 petek, 4. 05. 2018 

Dobrova :             petek 23. 03. 2018 Vrhole:                   petek, 11. 05. 2018 

Dobriška vas:       petek 30. 03. 2018 Sevec:                    petek, 18. 05. 2018 

Pobrež:                   petek 6. 04. 2018 Prepuž:                   petek, 25. 05. 2018 

Novo Tepanje:      petek 13. 04. 2018 Vinarje:                    petek, 1. 06. 2018 

Zg. Grušovje:      petek, 20. 04. 2018 Čiščenje je lahko v petek ali soboto. 

7. VEL. NEDELJA 

Dekliška nedelja 

Fatimska Mati božja 

13.05.2018 

Ob 7.00 za žive in +farane 
PRVO SVETO OBHAJILO – 9 otrok 

Ob 10.00 uri za + Janeza Pučnika, sestre, 
brate in sorodnike 

Ponedeljek 14. 05. 2018 

Bonifacij, mučenec 
 

Torek 15. 05. 2018 

Zofija (Sonja), mučenka 

Ob 7.00 uri za +Angelo Lipuš (obl.), Alojza in 
Slavka  

Ob 19.00 za + Anico Pučnik in starše 
Sreda 16. 05. 2018 

Janez Nepomuk, mučenec 
V Rimu za žive in + farane 
(namesto 20.5.) 

Četrtek 17. 05. 2018 

Jošt, puščavnik 
Ob 19.00 uri za  + Brglezove (iz Prelog) 

Petek 18. 05. 2018 

Janez I., papež 

Ob 7.00 uri za vse + iz družine Rebernak 

Ob 19.00 uri za + Stanislava Grifiča (8. dan) 

Sobota 19. 05. 2018 

Ivo Bretonski, duhovnik 

 Ob 7.00 uri za +Alojzijo, Franca, Zdenka in 

Maksimilijana Breznika (obl.) 

Ob 12.30 pri sv. Joštu: za srečen zakon Aleša 

Ugerška in Anite Fijavž 

BINKOŠTNA NEDELJA 

Bernardin Sienski, duhovnik 

20.05.2018 

Ob 7.00 za + Danijela Kožuha (obl.) 
Ob 10.00 uri pri Sv. Joštu: za + starše 

Goričan - Turk 



Molitev za domovino pred volitvami 2018 

Slovenski škofje smo sklenili, da se 

bo v času pred državnozborskimi 

volitvami molila molitev za domo-

vino po cerkvah. Zato vabimo vse 

župnike, molitvene skupine in 

duhovna gibanja ter druge katoliške 

organizacije, da od nedelje, 13. 

maja 2018, do nedelje, 3. junija 

2018, pri vsaki sveti maši po obha-

jilu zmolijo »Molitev za domovi-

no«. Molitev naj objavijo v oznani-

lih, natisnejo in razmnožijo, da jo 

bodo dobili vsi verniki. 

Msgr. Stanislav Zore 

Predsednik Slovenske  

škofovske konference 

 

MOLITEV ZA DOMOVINO 

Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš. 

Prosimo Te za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in 

slovenski narod. V času, ko se pripravljamo na volitve, Te pro-

simo, da bi se jih vsi kristjani udeležili in odgovorno oddali svoj 

glas za vse, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine 

in otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji ponosno in 

dostojno predstavljajo našo državo ter se zavzemajo za vse, ki so 

v kakršnikoli stiski. Naj vsi skupaj gradimo Božje kraljestvo na 

zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen. 

Marija, Pomočnica kristjanov, prosi za nas! 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"       

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

  BL. DEVICE MARIJE. 

 7. VELIKONOČNA  NEDELJA 

PRVO SVETO OBHAJILO 

»Posveti jih v resnici…« 

13. 05. 2018 – 20. 05. 2018 

 

Danes, 13. maja 2018, bo minilo štirideset let od smrti mariborskega 
škofa dr. Maksimilijana Držečnika. Rojen je bil 5. oktobra 1903 v 
župniji Ribnica na Pohorju. Po maturi na Klasični gimnaziji v Mariboru 
je stopil v mariborsko bogoslovje, študij nadaljeval v Rimu, kjer je bil v 
cerkvi zavoda Germanicum – Hungaricum 30. oktobra 1932 posvečen 
v duhovnika. Na papeški univerzi Gregoriana je obranil dva doktorata 
(iz filozofije leta 1929 in iz teologije 1932). Po vrnitvi iz Rima je bil ka-
plan, najprej v domači župniji Ribnica, nato v župniji Sv. Danijel v Celju. 
Leta 1936 začel predavati moralno filozofijo na Visoki bogoslovni šoli v 
Mariboru. Naslednje leto (1937) je bil imenovan za docenta Stare 
zaveze. Leta 1938 je bil imenovan za podravnatelja v mariborskem 
bogoslovju in to službo je opravljal do razpusta mariborskega bogoslo-
vja, ob začetku druge svetovne vojne, aprila 1941. 

Med vojno (1941–1945) je delil usodo večine 
mariborskih duhovnikov, pregnanstvo na Hrvaškem. 
Zagrebški nadškof bl. Alojzij Stepinac ga je ob priho-
du v Zagreb vprašal, ali ima kot doktor filozofije in 
teologije kakšne želje glede službovanja. Ogovoril je, 
da je sin planin, zato si želi oditi v kakšno oddaljeno 
hribovito župnijo. Tako je bil imenovan za kaplana v 
župniji Visoko pri Novem Marofu, kjer so ga verniki 
ohranili v najlepšem spominu ter ves čas ohranjali stike z njim. 
Po koncu druge svetovne vojne je postal ravnatelj Lavantinskega bo-
goslovnega semenišča v Ljubljani ter bil obenem honorarni preda-
vatelj in nato docent Svetega pisma na Teološki fakulteti v Ljubljani. 

Papež Pij XII. ga je 15. septembra 1946 imenoval za 
pomožnega škofa v Mariboru, tako je 15. decembra istega leta v ma-
riborski stolnici prejel škofovsko posvečenje. Po smrti škofa dr. Ivana 
Jožefa Tomažiča je s 1. 3. 1949 postal apostolski administrator ta-
krat še lavantinske škofije, 15. 6. 1960 pa je bil imenovan za rednega 
škofa v Mariboru. 
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