
1. Danes sklepamo veroučno leto, leto hvaležnosti za vsa nova spoznan-
ja in doživetja. Iskrena hvala katehistinji Tini Sojar Voglar, Urški Flis in 
Samu Pučniku. Veliko časa, naporov in žrtev so brezplačno darovali za 
vaše otroke, seveda iz ljubezni do Boga, vaših otrok in naše župnije. 
Zato se vam dragi katehistinji in katehet, iskreno zahvaljujem za vašo 
dobroto, ki jo premorete v dobro otrok naše župnije. S sklepom verouč-
nega leta pa sklepamo tudi redne pevske vaje za otroke, kar gre poseb-
na zahvala zborovodkinji Klavdiji Ozimič, pa tudi vsakomesečne dnevne 
oratorije, kar pa gre zahvala mladincem in mladinkam. Iskren boglonaj! 
Otroke prosim, da po sklepnem blagoslovu, pridete k oltarju po veroučna 
spričevala, starše pa, da pregledate veroučna spričevala, pohvalite 
otroke in jih spodbudite k še večji zavzetosti za pouk o veri in življenju iz 
vere. Še posebej pa vas prosim, da otrokom razložite, da konec verouč-
nega leta ni konec udeležbe pri sveti maši, ampak čas za še večjo zav-
zetost za obhajanje zakramentov in utrjevanje župnijske skupnosti. 

2. V sredo imamo duhovniki na Ptujski Gori »Dies sanctificationis« oziroma 
»dan duhovniškega posvečenja«, to je dan, ko se duhovniki spominjamo 
svoje poklicanosti in duhovniškega posvečenja in ko se posebej ustav-

ljamo ob Gospodovi navzočnosti, da obnovimo spomin na svoje srečan-
je z Njim ter tako okrepimo svoje poslanstvo v službi Božjega ljudstva. 
Slovesna sveta maša, ki jo bo vodil zlatomašnik, celjski škof msgr. Sta-
nislav Lipovšek, bo ob 11.00 uri. Vabim vas k maši, če pa ne morete pa 
vas prosim, da molite doma za duhovnike.  

3. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin Matej Ozimič, rkt. vere, 
samski, iz Vrhol pri Slov. Konjicah, župnija Prihova, in nevesta Jasmina 
Košir, rkt. samska, iz Ugovca, župnija Sv. Venčesl. Iskrene čestitke! 

4. Iskrena hvala Andreju Lubeju in faranom Raskovca za 318,- eur za rože. 
Prav tako hvala vsem, ki ste od 21. 4. do danes darovali za obnovo 
dvorane 1410,- eur: Majda in Nace Zabukovšek, družina Brglez, Marija 
Pučnik, družina Slavka in Karmen Pučnik, družina Ozimič (Kališnikovi), 
Alojz Pučnik, družina Gorenak, družina Samec, Milena Zorko ter neime-
novani. Iskren boglonaj! Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse 
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

Papež Frančišek -  o dobri spovedi. »Začetek je 
izpraševanje vesti, iskrena bolečina zaradi storjenega 
hudega. Sledi obtožba posameznih grehov, konkretno in 
zmerno. Ne da bi se sramovali lastnega sramu.« Kot nas 
uči evangelij, »Gospodu je dovolj sled kesanja. Božje usmiljenje potr-
pežljivo čaka vrnitev izgubljenega sina; še več, gre mu naproti, prvo se 
dotakne njegovega srca in tako v njem prebudi željo, da bi ga ponovno 
objela njegova neskončna nežnost in bi lahko ponovno začel hoditi«. 

V spovednici moramo biti konkretni pri obsodbi grehov, ne da bi 
kaj zamolčali. „Dovolj mu je videti to sled bolečine, ne želi mučiti naše 
duše, želi jo objeti. Želi tvoje veselje.« »Jezus je prišel, da bi nas rešil 
takšne, kakršni smo: ubogi grešniki, ki prosijo, da bi bili iskani, najdeni, 
vzeti v naročje in odneseni k Njemu.« 

 

Prihodnjo nedeljo pridejo mladi iz pastoralne zveze Slovenj Gradec, ki 
bodo v prihajajočem poletju šli v misijone v Etiopijo. Predstavili nam bodo 
program njihovega prihodnjega dela v misijonih. Priporočajo se za pros-
tovoljne prispevke. Hvala za vašo dobroto. 

Razpored bralcev Božje besede 
10. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

10.06.2018 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00  

1. berilo: Tina Sojar Voglar  

2. berilo: Marjana Pučnik 

11. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

17.06.2018 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Daša Pučnik  

2. berilo: Polona Mlakar 

12. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

24.06.2018 

7.00 

1. berilo: MiraRubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Lucija Pučnik  

2. berilo: Pavlica Pučnik 
 

10. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 
SKLEP VEROUČNEGA LETA 

10.06.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Marijo (obl.) in Jakoba 

Rajha ter rodbino Fijavž 
Krst Maja Gosnika 

Ponedeljek 11. 06. 2018 

Barnaba, apostol 
Ob 7.00 uri v zahvalo za zdravje 
Ob 19.00 uri za + Stanislava Grifiča (1663) 

Torek 12. 06. 2018 

Adelajda, mučenka 
 

Sreda 13. 06. 2018 

Anton Padovanski, redovnik 
Ob 19.00 uri za + Antona Zajka 

Četrtek 14. 06. 2018 

Rihard, opat 
Ob 19.00 uri za +Antona Juharta 

Petek 15. 06. 2018 

Vid, mučenec 
Ob 7.00 uri za +Vido in Albina Brgleza  

Sobota 16. 06. 2018 

Marija Terezija Scherer 

 

 

Ob 7.00 uri za + Frančiška Skrbinška (obl.) in 

sorodnike 

Ob 11.00 krst Zale Gašparec 

Ob 13.00 za srečen zakon Jasmine Košir in 

Mateja Ozimiča; krst Maje Ozimič 

11. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

17.06.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Alojzijo (obl.), Franca, 

Zdenka in Maksimiljana Breznika 
Krst Patrika Tašnerja 



SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 
Prihova:                 petek 8. 06. 2018 Sp. Grušovje:         petek 27. 07. 2018 

Raskovec:           petek, 15. 06. 2018 Preloge:                  petek, 3. 08. 2018 

Dobrova :             petek 22. 06. 2018 Vrhole:                   petek, 10. 08. 2018 

Dobriška vas:       četrtek 28. 06. 2018 Sevec:                    petek, 17. 08. 2018 

Pobrež:                   petek 6. 07. 2018 Prepuž:                   petek, 24. 08. 2018 

Novo Tepanje:      petek 13. 07. 2018 Vinarje:                   petek, 31. 08. 2018 

Zg. Grušovje:      petek, 20. 07. 2018 Čiščenje je lahko v petek ali soboto. 
 

ORATORIJ 2018 NA PRIHOVI – SPREMEMBA DATUMA 
Letošnji oratorij bo od ponedeljka 16. 7. do nedelje 22.7. in ne od 23.7. 
do 29.7.2018. Prijavnice bodo na voljo od nedelje 24.6. naprej v zvonici. 

 

SVETNIK TEDNA – sveti Anton Padovanski, redovnik 
 

Je eden najbolj priljubljenih svetnikov. Rodil se je leta 1195 v Lizboni na 
Portugalskem, umrl pa leta 1231 v Padovi. Bil je nekaj časa profesor v 
samostanu v Bologni, nato pa slovel kot odličen pridigar, osebno pa izjemno 
preprost in skromen. Živel je res svetniško. Manj kot leto dni po smrti so ga 
razglasili za svetnika. Najbrž nobenega drugega svetnika ljudje tako ne 
častijo kakor sv. Antona. Petnajstleten je vstopil v samostan redovnih kano-
nikov sv. Avguština. Želel pa si je večje 
samote, zato je prosil predstojnike, da so ga 
poslali v oddaljeno Coimbro, kjer je prebil 
deset let. Tedaj so pripeljali iz Afrike relikvije 
prvih mučencev reda sv. Frančiška Asiškega. 
Antona je tako prevzela želja po mučeništvu, 
da je zamenjal haljo avguštinskih menihov za 
obleko Frančiškovih sinov. Poslali so ga v 
Afriko za misijonarja - a huda mrzlica ga je 
prisilila, da se je vrnil. Tako se je p. Anton 
mogel udeležiti zbora v porcijunkuli leta 1221, 
kjer se je zbralo nad tri tisoč Frančiškovih bratov. Po kapitlju je postal pri-
digar; včasih ga je poslušalo do 30.000 ljudi. Bog je tudi s čudeži potrjeval 
njegovo besedo. Vsaj leta 1230, če ne ob koncu leta 1229, se je naselil v 
Padovi in v cerkvi sv. Marije sredi mesta uvedel vsakodnevne postne (spo-
korne) pridige. Ko je začutil, da mu pojemajo moči, je prosil, naj ga prepelje-
jo v glavni Marijin samostan v Padovi. Zaradi izredne oslabelosti pa so ga 
spravili v bližnji samostan Cella, kjer je 13. junija 1231 umrl, star komaj 35 
let. Kljub velikemu odporu prebivalcev tega kraja so ga čez štiri dni pokopali 
v Padovi in nad njegovim grobom zgradili veličastno baziliko. Papež Pij XII. 
ga je razglasil za cerkvenega učitelja. Goduje 13. junija. 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"        

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

  BL. DEVICE MARIJE. 

 10. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

SKLEP VEROUČNEGA LETA 

10. 06. 2018 – 17. 06. 2018 

 

Papež Frančišek - novinar naj ne samo pripoveduje o dogodku 
ampak tudi odpira prostore upanja 
»Biti novinar je povezano s formacijo oseb, z njihovim pogledom na 
svet in z njihovimi držami pred dogodki. Je zahtevno delo, ki se v tem 
trenutku nahaja v obdobju, po eni strani zaznamovanem z digitalno 
konvergenco, po drugi pa s spreminjanjem samih medijev.« Kot je do-
dal, je v ta proces preoblikovanja težko vstopiti, a je vedno bolj nujno, 
če želimo še naprej biti »vzgojitelji novih generacij«. Potrebna je »mod-
ra čuječnost.« Novinar mora upoštevati tri pomembna področja pri 
svojem poročanju: periferije, resnico in upanje. 
Periferije: Boleči kraji proizvajanja novic se pogosto nahajajo v velikih 
središčih. A zaradi tega ne smemo nikoli pozabiti zgodb oseb, ki živijo 
daleč, na periferijah, je izpostavil papež Frančišek. Včasih so to zgod-
be o trpljenju in propadanju; včasih so zgodbe o veliki solidarnosti, ki 
lahko vsem pomagajo na nov način gledati na realnost. 
Resnica: Na drugem mestu je papež izpostavil resnico. Novinar je 
poklican napisati to, kar misli, kar ustreza njegovemu zavestnemu in 
odgovornemu razumevanju nekega dogodka. Do samega sebe mora 
biti zelo zahteven, da ne bi padel v zanko nasprotujočih logik zaradi 
interesov ali ideologij. »Danes, v svetu, kjer je vse hitro, je vedno bolj 
nujen poziv k težavnemu in napornemu zakonu poglobljenega razis-
kovanja, soočanja in, če je treba, tudi k molčanju, da ne bi ranili osebe 
ali skupine oseb ali vzeli veljavnost nekemu dogodku. Vem, da je 
težko, a zgodba nekega življenja se razume na koncu, in to nam mora 
pomagati, da postanemo pogumni in tudi preroški,« je dejal Frančišek. 
Upanje. Pri tem ne gre za to, da bi pripovedovali o svetu brez prob-
lemov, to bi bila iluzija, je nadaljeval. »Gre za odpiranje prostorov up-
anja, medtem ko obsodimo degradirane in brezupne situacije. Novinar 
se ne bi smel zadovoljiti samo s pripovedjo nekega dogodka, v skladu 
s svojo svobodno in zavestno odgovornostjo. Poklican je ohranjati od-
prt prostor za izhod, za smisel, za upanje,« je poudaril sveti oče. 

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

