
 
1. Danes so med nami mladi iz pastoralne zveze Slovenj Gradec, ki nam 

bodo sedaj na kratko 
predstavili delo v misijo-
nih v Etiopiji, kamor se 
odpravljajo. Zato bo ob 
izhodu iz cerkve košara, 
kamor lahko oddate svoj 
dar za misijone. Hvala že 
v naprej! 

2. Iskrena hvala za pomoč 
pri delu v vinogradu 
(Albinu in Jožetu Pučniku, Petru Tonkoviču, Fonziju Zajku, Kristini Str-
nad, Marti Pristovnik, Dušanu in Štefki Podrgajs, Viktorju Vivodu in 
Alojzu Lubeju, ki je organiziral delavce, škropil in  opravil razna druga 
dela). Hvala tudi Janku, Davidu, Samu in Marjanu Juhartu za pleskarska 
dela v dvorani ter mizarju Janezu za nove stopnice. Hvala za čiščenje in 
krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in 
dobroto. 
 

Phil Bosmans: »Če nisi sposoben imeti ljudi rad, ostani raje v svojem 
kraljestvu, ali pa se ukvarjaj z mrtvimi predmeti, ljudi pa pusti pri miru.«  

Papež Frančišek: »Življenje je hoja, da bi vsak dan šli naprej, vsak dan 
proti obzorju, vsak dan proti sreči, ki pomeni ljubiti Boga in ljubiti druge.« 
»V življenju se ne sme ostati nepremičen. In mladi ne smejo biti nepre-
mični, kajti mlad človek, ki je nepremičen, gre v pokoj pri dvajsetih letih. 
Mladost je namreč treba živeti, iti dalje in obroditi sadove.« 
»Sreča ni nekaj, kar se kupi v trgovini. Sreča izvira samo iz ljubezni, ko 
ljubimo in se pustimo ljubiti«. 

******** 
Rimski pesnik in filozof Lucij Seneka pravi: »Dajati bi morali, kakor 
prejemamo: z veseljem, hitro in brez omahovanja; kajti nad bogastvom, 
ki se lepi na prste, ni blagoslova.« 

********** 

Papež Frančišek je izpostavil, da je ženska tisto, kar manjka vsakemu 
moškemu, da bi bil podoba in podobnost Boga. Jezus izgovori ostre, 
radikalne besede, ki spremenijo zgodovino. Vse do takrat je namreč 
ženska bila drugorazredna, bila je kakor sužnja, ni imela popolne svobo-
de. »Jezusov nauk o ženski pa spremeni zgodovino,« je pojasnjeval 
Frančišek. »Eno je ženska pred Jezusom in drugo je ženska po Jezusu. 
Jezus ženski da dostojanstvo in jo postavi na isto raven z moškim, saj 
se sklicuje na tisto prvo Stvarnikovo besedo, da sta oba podoba in 
podobnost Boga, oba. Ni najprej moški, potem pa nekoliko niže ženska. 
Ne, oba. Moški brez ženske ob sebi – bodisi kot mame, kot sestre, kot 
neveste, kot sodelavke, kot prijateljice –, tak moški sam ni prava podoba 
Boga.« 
Razpored bralcev Božje besede 

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 

Nedelja žena in mater 

24.06.2018 

7.00 

1. berilo: MiraRubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 

1. berilo: Lucija Pučnik  

2. berilo: Pavlica Pučnik 

13. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

01.07.2018 

7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Pija Pučnik  

2. berilo: Žan Pem 
 

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. 
 

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 

Ponedeljek 18. 06. 2018 

Gregor Janez Barbarigo, škof 
Ob 16.00 uri pogrebna za + Gabrijelo Ramot 

Torek 19. 06. 2018 

Nazarij, prvi koprski škof 
Ob 19.00 uri za +Janeza in Antona Brdnika 

Sreda 20. 06. 2018 

Florentina, devica 
Ob 19.00 uri za + Jožico Kuglar in Jožija ter 

Francija 
Četrtek 21. 06. 2018 

Alojzij Gonzaga, redovnik 
Ob 19.00 uri za +Angelo Pliberšek (obl.) 

Petek 22. 06. 2018 

Janez Fisher, Tomaž More 
Ob 7.00 uri za + Ivana Kumra (obl.) 

Sobota 23. 06. 2018 

Edeltruda, opatinja 

Ob 7.00 uri za + Franca Brumeca (obl.) 

Ob 11.00 krst Pie Gumzej 

Rojstvo Janeza Krstnika 

Nedelja žena in mater 

24.06.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Ano Pliberšek 



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 – sv. Alojzij Gonzaga, redovnik 
Hitro je dosegel duhovno popolnost, kateri je posvetil bistrino duha in 
močan značaj.  Bil je angel čistosti in zgled svetosti mladega človeka brez 
primere. Svoje življenje je doumel kot dar, ki naj ga deli bližnjemu. Izšel je 
iz plemiške družine Gonzaga, rodil pa se je 9. marca 1568 na gradu Cas-
tiglione blizu Gardskega jezera. Vsi so se bali, da novorojenček ne bo 
preživel, tudi za mater so izgubili upanje. Otroka so krstili v sili na ime Alu-

igi (Alojzij). Preživela sta oba. Pobožna mati je otroka 
zgodaj naučila 'umetnosti molitve' in dobrote do revežev. 
Oče pa ga je že v nežni otroški dobi začel uriti v vojaških 
spretnostih, ker ga je določil za dediča mejne grofije. 
Vzel ga je s seboj v vojaški tabor, kjer je bilo okolje vse 
prej kot zdravo za otroško dušo. Na srečo tam ni ostal 
dolgo. Vrnil se je k materi in ob njej začel misliti na to, da 
bi svoje življenje posvetil Bogu. Oče je svoja sinova Aloj-
zija in Rudolfa poslal na medičejski dvor v Firence, da bi 
se izobrazila v svetnih vedah. Med bivanjem v tem mestu 
je Alojzij pred podobo Marijinega oznanjenja naredil zao-

bljubo čistosti za vse življenje; v povračilo je od nje prejel milost, da nikoli 
ni čutil skušnjave zoper čistost, kot je sam povedal. Ko mu je bilo dvanajst 
let, si je izbral geslo: »Kaj je to za večnost?« in v luči tega gesla vse pre-
sojal. Skoraj dve leti je skupaj s starši in z bratom preživel na španskem 
dvoru. Tam je živo začutil, da ga Bog kliče k jezuitom. Ko je to namero 
razodel materi, je bila zelo vesela; potem pa še očetu, ki pa je bil odločno 
proti. Brez očetovega dovoljenja ga jezuiti niso hoteli sprejeti. Alojzij je pri 
svoji odločitvi vztrajal tako odločno, da se je oče nazadnje le vdal. Preden 
je zapustil svoj gosposki dom, se je Alojzij pred vsem sorodstvom odpove-
dal dediščini v korist svojega brata Rudolfa. 25. novembra 1585 je sedem-
najstletni Alojzij vstopil v jezuitski noviciat v Rimu. V Družbi Jezusovi je 
preživel šest let in ves čas je bil vsem vrstnikom pa tudi starejšim članom 
reda vzor pobožnosti in zvestobe redovnim pravilom. V letih 1590 in 1591 
je v po mnogih pokrajinah Italije divjala kuga. Bogoslovec Alojzij Gonzaga 
je stregel kužnim bolnikom in se tudi sam okužil. Napovedal je, da bo umrl 
v osmini praznika svetega Rešnjega telesa. Poslovil se je od vseh, ki so 
stali okoli njegove bolniške postelje ter jim dejal, da se "odpravlja na pot v 
nebesa". Provincial je na to rekel: »Ta govori o smrti, kot da bi šel na izlet 
v Frascati!« Svojo dušo je izročil Stvarniku v noči med 20. in 21. junijem 
1591, star komaj triindvajset let. 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"         

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

  BL. DEVICE MARIJE. 

 11. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

Božje kraljestvo - gorčično zrno 

17. 06. 2018 – 24. 06. 2018 

 

Papež Frančišek je izdal poslanico za 2. dan revnih: »Ta siromak je 
klical in Gospod je slišal«. Vsebina poslanice se razvije okoli treh 
glagolov: »klicati«, odgovoriti« in »osvoboditi«.  
Klicati.  Papež se najprej vpraša: »Kako to, da se ta klic dviga vse do 
Božjega obličja, ne uspe pa priti do naših ušes, da ostanemo brezbrižni 
in brezčutni?« (št. 2). Frančišek odgovori pozitivno tako, da zatrdi: 
»Tišina poslušanja je to, kar potrebujemo, da bi lahko prepoznali njihov 
glas. Če mi preveč govorimo, ne uspemo prisluhniti njim. Večkrat se 
bojim, da so številne pobude, čeprav zaslužne in potrebne, bolj namen-
jene ugajanju nam samim, kot pa da bi zares zaznali glas reveža.« 
Odgovoriti.  
Drugi glagol je »odgovoriti«. Gospod, pravi psalmist, ne samo posluša 
klic siromaka, ampak tudi odgovori. Njegov odgovor, kot je izpričan 
skozi vso zgodovino zveličanja, je soudeležba polna ljubezni pri tem 
stanju reveža. Božji odgovor revežu je vedno zveličavno posredovanje, 
s katerim ozdravi rane duše in telesa, mu povrne pravico in mu poma-
ga ponovno zaživeti z dostojanstvom. Božji odgovor je tudi poziv, da bi 
tisti, ki Vanj veruje, lahko delal isto, vendar v mejah človeškega. 
Osvoboditi. Tretji glagol je »osvoboditi«. Svetopisemski revež živi v 
gotovosti, da bo Bog posredoval v njegovo korist in mu povrnil dosto-
janstvo. Revščine nihče ne išče, ampak jo povzroči sebičnost, ošab-
nost, pohlep in krivičnost. Dejanje s katerim Gospod osvobaja, je delo 
zveličanja za tiste, ki so mu izrazili lastno žalost in stisko. Pristen zače-
tek postopka osvobajanja je v 
konkretni in otipljivi bližini: »Vsak 
kristjan in vsaka skupnost sta 
poklicana, da sta Božje orodje za 
osvoboditev in podporo ubogih, 
tako da se bodo mogli popolno-
ma vključiti v družbo. To predpo-
stavlja, da smo pozorni, da bi slišali krik reveža in mu pomagali.« 

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

