
1. Jutri obhajamo praznik Marije, Matere Cerkve. Sv. maša bo le zvečer. 
Ne pozabimo na staro pravilo: »Ko mati praznuje vsa družina praznuje!« 

Marija je po Jezusovem vnebohodu skupaj z apostoli in ženami molila 
v dvorani zadnje večerje in prosila za dar Svetega Duha. Tako je pos-
tala mati prve krščanske skupnosti in pozneje mati Cerkve, ki se je 
oblikovala na binkoštni praznik. Papež Pavel VI. je Marijo ob sklepu 3. 
zasedanja II. vatikanskega cerkvenega zbora razglasil za Mater Cer-
kve in pozneje vzklik »Mati Cerkve« dodal tudi v Marijine litanije.  

2. V prihodnjem tednu bo vsak dan sveta maša zvečer in šmarnična 
pobožnost, razen v sredo, ko bo maša samo zjutraj, v torek pa zjutraj in 
zvečer! Starši ne pozabite pripeljati otrok k maši in šmarnicam. 

3. Prihodnjo nedeljo bomo obhajali praznik Svete Trojice, ob tem pa se 
spomnili priključitve naše cerkve v duhovno zvezo Marijinih svetišč 
pridruženih k svetišču Marije Velike ali Marije Snežne v Rimu. Po nasve-
tu nadškofa Alojzija Cvikla pa bomo imeli ta dan tudi »dan faranov.« To 
pomeni, da bi se naj vsi zbrali in skupaj preživeli dan. Slovesno somaše-
vanje bo vodil rojak g. Peter Pučnik. Poskrbeli bomo za kosilo, tako da 
vam ta dan ne bo treba kuhati kosila. Tudi gospodinje so lahko kdaj 
proste. Se pa priporočamo za pecivo. Predstavile se nam bodo skupi-

ne veroučencev, mladine, pevskih zborov, harmonikašev, ob 14.00 uri 
pa se bodo v dvorani OŠ Prihova 'soočili' iz »oči v oči« ali »od noge do 
noge« zagreti nogometaši iz vrst ministrantov, pevcev in duhovnikov. In 
kdor se jim še želi pridružiti, naj se obrne na Sama Pučnika. 

4. 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. Za enkrat je prijavljenih samo 18. Cena 
za prevoz in kosilo znaša 20,- eur. Prosim, če se čim prej prijavite. 

5. Iskrena hvala Alojzu Pučniku in faranom Dobrove za 330,- eur za rože, 
Miri Rubin in faranom Prepuža za 360,- eur ter Milanu Brglezu, Janku 
Juhartu ter faranom Sp. Grušovja za 828,- eur za rože. Iskren boglonaj! 

6. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, Alojzu Lubeju za delo v 
vinogradu, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

 

Nova evangelizacija, ki pomeni prehod od tra-
dicionalne k osebni veri, pomeni tudi novo pris-
luškovanje Svetemu Duhu, ki tudi za danes 
pozna prave rešitve za nastale razmere. Evan-
gelizacija je tudi »nova«, ker Sveti Duh nepres-
tano ustvarja novost Božje besede in ljudi na 
novo duhovno prebuja. Sveti Duh je tisti, ki 
evangeliju odpira pot v srca ljudi in družbe 
(prim. Apd 16,9–10) ter konkretizira evangelj-
sko sporočilo v sodobni čas in okolje. 
  

Razpored bralcev Božje besede 
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 

9. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

03.06.2018 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Pija Pučnik 

2. berilo: Pavlica Pučnik 
 

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. 

BINKOŠTNA NEDELJA 

Bernardin Sienski, duhovnik 

Družinska nedelja 

20.05.2018 

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

Goričan - Turk 

Ponedeljek 21.4. 05. 2018 

Marija, Mati Cerkve  
Ob 19.00 uri za + Marijo Juhart (8. dan) 

Torek 22. 05. 2018 

Emil (Milan), mučenec 

Ob 7.00 uri za +Franca Klajžarja in + Brgle-
zove  

Ob 19.00 za + Alojza Gorenaka (obl.) 
Sreda 23. 05. 2018 

Servul (Socerb) Tržaški, muč 
Ob 7.00 uri za + Janeza  in Frančiško Pučnik 

(Štrankovi) 
Četrtek 24. 05. 2018 

Marija, Pomočnica kristjanov 
Ob 19.00 uri za  +Leopolda Juharta in starše  

Petek 25. 05. 2018 

Urban I., papež 

Ob 19.00 uri za + Ignacija (obl.), Rozalijo Hren, 

starše, brate in sestre 

Sobota 26. 05. 2018 

Filip Neri, duhovnik 

 Ob 7.00 uri za +Marijo Kotnik (obl.) in vse + 

iz družin Kotnik – Klančnik 

Ob 11.00 uri krst Tilena Gorenjaka 

Ob 12.00 uri krst Filipa Založnika 

SVETA TROJICA 

DAN FARANOV 

Alojzij Grozde, mučenec 

27.05.2018 

Ob 10.00 uri za žive in + farane 
                za + Stanislava Flisa (obl.) iz Dob-

riške vasi 



Iskrene čestitke prvoobhajancem 
Evi Goričan, Luciji Mencinger, Ani 

Pučnik, Anamariji Pučnik, Nini Pučnik, 
Roku Pučniku, Karin Sajko, Mateju 

Sajku, Anžetu Šegi. 

Iskren boglonaj katehistinji 

Urški Flis za odgovorno in 

požrtvovalno delo v pripravi 

na prvo sveto obhajilo. Bog 

daj, da bi se otroci vedno vese-

lili prejema Jezusa v svetem 

obhajilu, kakor na dan prvega svetega obhajila. Starši, nadgrajujte otro-

kovo ljubezen in veselje do Jezusa s spodbudno besedo in z zgledom! 

 

MOLITEV ZA DOMOVINO PRED VOLITVAMI 2018 

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

mo Te za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in slovenski 

narod. V času, ko se pripravljamo na volitve, Te prosimo, 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 sku-

paj gradimo Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pra-

vičnosti 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. 

 BINKOŠTNA NEDELJA  

Pridi Sveti Duh, napolni srca 

svojih vernih…« 

20. 05. 2018 – 27. 05. 2018 

 

Papež Frančišek: Kaj pomeni obleči Kristusa, nam pove sv. Pavel, ko 
razlaga kreposti, ki jih krščenci morajo gojiti: »Kot Božji izvoljenci, sveti 
in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, 
ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in 
odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. 
Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem 
pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti« (Kol 3,12-14). 
Tudi obredna izročitev plamena, vzetega z velikonočne sveče, spomin-
ja na učinek krsta. »Prejmite Kristusovo luč,« pravi duhovnik. Kot je 
izpostavil papež, nas te besede spominjajo, da nismo mi luč, ampak je 
luč Jezus Kristus (glej Jn 1,9; 12,46), ki je vstal od mrtvih in premagal 
temo zla. »Mi smo poklicani sprejeti njegov sijaj! Kakor plamen veliko-
nočne sveče daje luč posameznim svečam, tako ljubezen Gospoda 
Vstalega vnema srca krščenih in jih napolnjuje z lučjo in toploto.«  
Biti otroci luči in vztrajati v veri imenujemo krščanska poklicanost: 
»vedno hoditi kakor otroci luči in vztrajati v veri«. Če gre za otroke, je 

naloga staršev, skupaj z botri in botrami, da 
skrbijo za ohranjanje plamena krstne milosti pri 
svojih najmanjših ter jim pomagajo vztrajati v 
njihovi veri. »Krščanska vzgoja je pravica 
otrok,« je poudaril papež. »Njen namen je 
postopoma jih voditi pri spoznavanju Božjega 
načrta v Kristusu. Tako bodo lahko osebno 
potrdili vero, v katero so bili krščeni.« 

Živa Kristusova navzočnost, ki jo je treba v sebi varovati, braniti in širiti, 
je svetilka, ki osvetljuje naše korake, je luč, ki usmerja naše izbire, je 
plamen, ki greje srca pri hoji proti Gospodu, pri čemer nas usposablja, 
da pomagamo tistemu, ki hodi z nami, vse do neločljivega občestva z 
Njim. Tisti dan, pravi Razodetje, »ne bo več noči in ne bodo potrebovali 
ne luči svetilke ne sončne luči, kajti razsvetljeval jih bo Gospod Bog in 
kraljevali bodo na veke vekov« (prim. Raz 22,5). 

https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2018-05/papez-prikatehezikrst-je-za-vedno-bog-nikoli-ne-zataji-svojih-ot.html
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

