
 

1. Jutri bo dan državnosti. Zjutraj bo najprej maša, nato pa gremo pevci, 
mežnar, krasilke in izredni delivci obhajila na romanje v Šmarje pri Jel-
šah. Odhod avtobusa bo ob 8.30. V mariborski stolnici bo ta dan mašni-
ško posvečenje ob 10.00 uri. V petek pa bo praznik sv. Petra in Pavla. 
Maši bosta zjutraj in zvečer. 

2. Zakrament svetega zakona želita prejeti: Matej Kop, rkt., samski iz Sp. 
Grušovja, župnija Prihova in nevesta Tamara Lunežnik, rkt., samska, iz 
Ritoznoja, župnije Slovenska Bistrica. Iskrene čestitke! 

3. ORATORIJ 2018 
Dragi otroci in starši. Vabimo vas, da se 
nam pridružite tudi na letošnjem oratoriju, ki 
bo potekal od ponedeljka, 16. do nedel-
je,  22. julija 2018.  Junak, ki nas bo letos 
spremljal skozi ves teden je misijonar 
Friderik Baraga, ki je krščansko vero širil 
med Indijanci. Prijavnice vas čakajo zadaj v 
zvonici, oddate pa jih 1. ali 8. julija po 
nedeljskih svetih mašah v veroučni učilnici 
na Prihovi. Prispevek za oratorij znaša 15 € 
za cel teden. Pridite - zabava, novi prijatelji 
in duhovna rast so zagotovljeni. Animatorji vas že nestrpno pričakujemo. 

4. Iskrena hvala Marjanu Mlakarju in faranom Prihove za 430,- eur za rože; 
Janku in Davidu Juhartu za pleskanje dvorane; Alojzu Lubeju za delo v 
vinogradu, Daniju Lubeju in Petru Tonkoviču za raznovrstna popravila; 
Fonziju Zajku za dvojna nova železna vrata – za delo in material, Otu 
Listu za pomoč pri namestitvi vrat, Martinu Juhartu in Simonu Korošcu 
za namestitev projektorjev. Hvala za krašenje cerkve, za vse darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

5. Naši marljivi pleskarji so prepleskali zgornjo dvorano, kar si lahko po 
maši ogledate. Želeli bi urediti še tlak. Zato se vam priporočamo za 
finančno pomoč. Vedno ko prosim, me stiska pri srcu, da prosim predv-
sem tiste, ki tako in tako vedno darujete in tiste, ki fizično veliko pomaga-
te. Se opravičujem. Pa vendar naj ne bo odveč, če vas vnovič prosim za 
pomoč, saj ne zase, ampak za skupno dobro. Hvala za razumevanje! 

6.  Slovenska Karitas prosi za darove za preizkušene brate in sestre ob 
neurju, ki je bilo v različnih krajih Slovenije. V zvonici si lahko vzamete 
položnice, svoj dar pa lahko oddate tudi v nabiralnik za Karitas. Hvala! 
 

Janez Krstnik, čigar rojstvo obhajamo danes, ni trpel polovičarstva. Ves 
se je razdajal za ideale, ki jih je nosil v srcu in jih v življenju tudi uresničil. 
Tudi današnji mladi rod ne mara polovičarstva. Če ga navdušimo za 
neko dobro stvar, jo bo izpeljal. Pokažimo mu pot do vrednot, ki nikoli ne 
ostarijo. Ena takih vrednot je naša vera. Prav v njej in v drugih praqvih 
vrednotah, ki so krasile naše prednike, bo obstala Evropa in z njo naš 
mali slovenski narod.          (p. Jože Lampret) 
 

Razpored bralcev Božje besede 
12. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

24.06.2018 

7.00 

1. berilo:  

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 

14. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

08.07.2018 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar  

2. berilo: Daša Pučnik 
 

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. 
 

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 

Ponedeljek 25. 06. 2018 

Dan državnosti d.p. 
Ob 7.00 uri za + Gabrijelo Ramot (8. dan) 

Torek 26. 06. 2018 

Vigilij (Stojan), škof 
Ob 19.00 uri za + Metoda Pučnika (obl.) 

Sreda 27. 06. 2018 

Ema (Hema) Krška, kneginja 
Ob 7.00 uri za + Ivana Retuznika (1625) 

Četrtek 28. 06. 2018 

Pavel I., papež 
Ob 19.00 uri za + Jožefo (obl.) in Franca 

Gumzeja 

Petek 29. 06. 2018 

Peter in Pavel, apostola 

Ob 7.00 uri za + Petra Levarta (obl.) 

Ob 19.00 uri za + Leopolda Brumeca (obl.) in 
sorodnike 

Sobota 30. 06. 2018 

Prvi mučenci rimske cerkve 

Ob 7.00 uri za + Stanislava Kuka (1639) 

13.30 za srečen zakon Mateja Kopa in Tamare 

Lunežnik 

13. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

01.07.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + družino Šprogar 



SVETNIK TEDNA – Prvi mučenci rimske cerkve 
 

O mučencih pod Neronom več pove rimski poganski zgodovinar Tacit v 
svojih  Letopisih. Tam beremo, da je Neron leta 64 lastnoročno požgal 
večji del Rima, da bi ob pogledu na goreče mesto brenkal in pel. Potem je 
iskal krivcev, da bi odvrnil sum od sebe, ker se je zbal ogorčenih množic. 
Kakor naročena mu je prišla vest, da v Rimu živijo ljudje, ki so "sovražni 
rimski državi in njenim bogovom". Po svojem začetniku Kristusu, ki je bil v 
Galileji križan kot upornik, se imenujejo kristjani. »Ljudstvo hlepi po maš-
čevanju, naj ga dobi,« nagovarja v romanu Quo vadis cesarja Nerona nje-
gov svetovalec Tigelin. »Ljudstvo žeja po krvi in igrah, naj jih ima. Ljudstvo 
sumi tebe, naj se njegov sum obrne na drugo stran. Neron si ni dal dvakrat 
reči. Nemudoma je sprožil velikansko preganjanje kristjanov. Največ jih je 
dal mučiti pripoveduje Tacit na vznožju rimskega griča Janikula, kjer je 
Vatikan. »Podtaknil je sodne postopke zoper kristjane in določil najstraš-
nejše kazni, ki so zadele tako imenovane kristjane, osovražene zaradi 

njihovih podlih navad.« Kristjane 
so sovražili zaradi njihove dru-
gačnosti, niso jim pa mogli očita-
ti nobenega hudodelstva. Tacit 
opisuje, da so najprej zaprli kris-
tjane, ki so jih odkrili, potem so 
prišli na sled novim ter so kaz-
novali veliko množico ne samo 
kot povzročitelje požara, ampak 
tudi kot 'sovražnike človeškega 

rodu'. Obsojene so zasmehovali: oblekli so jih v živalske kože in nanje 
spustili pobesnele pse, da so jih raztrgali; mnoge so križali ali zažgali kot 
žive plamenice. Neron je za take prizore uporabil lastne vrtove. Prirejal je 
krute cirkuške igre, ki jih je gledal iz svoje kočije ali pomešan med množico 
... Imen teh mučencev in njihovega števila ne poznamo. Gotovo sta bila 
med njimi apostola Peter in Pavel, najbrž pa tudi vsi tisti Rimljani, ki jih 
apostol Pavel v svojem pismu, naslovljenem rimski krščanski občini, hvali 
zaradi njihove vdanosti Kristusu in požrtvovalnosti do sobratov. Nekateri 
viri naštevajo kar 10.000 prvih rimskih mučencev iz Neronovih časov. 
Pobudo za praznovanje njihovega spomina in hkrati vsebino tega spomina 
razberemo iz pisma, ki ga je papež Klemen I. leta 96 ali 97 pisal cerkveni 
občini v Korintu. V njem najprej poveličuje mučeništvo apostolov Petra in 
Pavla, zatem pa počasti spomin svetih mučencev pod Neronom. »Tema 
možema, ki sta sveto živela, se je pridružila velika množica izvoljencev. Ti 
so prestali mnogo muk in trpljenja in so postali nam najlepši zgledi. Krš-
čanske žene so prestale grozne in strašne muke, a vendar so prišle na 
varno pot vere in prejele vzvišeno plačilo, dasi so bile slabotne po telesu.« 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"         

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA      

BL. DEVICE MARIJE. 

 12. nedelja med letom 

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 

Kaj neki bo iz tega otroka? 

24. 06. 2018 – 01. 07. 2018 

 

Papež Frančišek: »Oče« Tako se začenja molitev. Lahko se nadaljuje 
z različnimi besedami, a ne sme pozabiti prve, saj je beseda »Oče« 
ključ za vstop v Božje srce; ker samo takrat, kadar rečemo Oče, moli-
mo v »krščanskem jeziku«. Molimo »po krščansko«: ne nekega 
splošnega boga, ampak Boga, ki je predvsem Očka. Jezus je namreč 
od nas zahteval, naj rečemo »Oče naš, ki si v nebesih«, ne »Bog ne-
bes, ki si Oče«. Pred vsem drugim, preden je neskončen in večen, je 
Bog Oče. Od njega prihaja vsako očetovstvo in materinstvo (prim. Ef 
3,15). V njem je izvor vsega dobrega in tudi našega življenja samega. 
»Oče naš« je torej formula življenja, formula, ki razodeva našo identite-
to: ljubljeni sinovi smo. To je formula, ki rešuje pred postavko osamlje-
nosti in problemom osirotelosti. Gre za enačbo, ki pokaže, kaj storiti: 
ljubiti Boga, našega Očeta, in druge, naše brate. Gre za molitev nas, 
Cerkve; za molitev brez jaz in brez moj, za molitev, ki je vsa obrnjena k 
Božjemu ti (»tvoje ime«, »tvoje kraljestvo«, »tvoja volja«) in ki jo lahko 
spregamo samo v prvi osebi množine. »Oče naš«. 
»Oče naš« utrjuje naše korenine. Tako si vsakokrat, ko naredimo zna-
menje križa na začetku dneva in pred vsako pomembnejšo dejavnost-
jo, vsakokrat, ko rečemo »Oče naš«, si ponovno prisvojimo korenine, ki 
nas utemeljujejo. Ko imamo Očeta, nihče ni izključen; strah in negoto-
vost ne zmagata. Ponovno se pojavi spomin na dobro, saj v Očetovem 
srcu nismo virtualni pojavi, ampak ljubljeni sinovi. Ne povezuje nas v 
skupine, ampak nas obnavlja kot družino. Ne naveličajmo se moliti 
»Oče naš«: to nas bo spominjalo, da ni nobenega sina, ki ne bi imel 
Očeta, in da nihče izmed nas ni sam na tem svetu. Spominjalo pa nas 
bo tudi, da ni Očeta, ki ne bi imel sinov: nihče izmed nas ni edini sin, 
vsak mora poskrbeti za brate v eni sami človeški družini. Ko rečemo 
»Oče naš«, zatrdimo, da nam pripada vsak človek in spričo tolikih hu-
dobij, ki žalijo Očetovo obličje, smo mi, njegovi sinovi, poklicani, da se 
odzovemo kot bratje, kot dobri varuhi svoje družine, in si damo veliko 
opraviti s tem, da ne bi bilo brezbrižnosti v odnosu do bližnjega. 

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

