
 

1. Pretekli petek smo obhajali slovesni praznik apostolov sv. Petra in 
Pavla. To je dan molitev za duhovne poklice. Žal nas je ta dan bilo pri 
bogoslužju zelo malo. Smemo pričakovati, da bodo imele župnije svoje-
ga stalnega duhovnika, ko pa na dan njihove posvetitve ne najdemo 
časa za bogoslužje? To je tudi edini dan v letu, ko je nabirka, imenovana 
»Petrov novčič«, ki se odda v Rim za papeža. Nabirka nam pove dve 
stvari: prva je ta, da je prav, da finančno podpremo prizadevanja papeža 
Frančiška za odpravo krivic in pomanjkanja premnogih, drugi pomen pa 
je v tem, da je dobro, da verniki vedo, da župnije ne dobivajo finančne 
podpore iz Vatikana (ali iz škofije), kakor se zmotno tu in tam govori in 
sliši. Res je prav obratno, to, da morajo župnije nameniti vsaj eno nabir-
ko na leto za papeža. In ta nabirka je prav na praznik sv. Petra in Pavla. 

2. Maše med delavnikih: Razumem, da med delavniki težko pridete k maši. 
Prav pa bi bilo, da vsaj sosedje tistega, za katerega se bo obhajala 
maša, vendarle pridete k maši. To ste v preteklem tednu na določen dan 
lepo pokazali, in je bilo prav lepo videti, da ste se skoraj vsi sosedje 
udeležili maše za pokojnega soseda. Hvala vam za ta lep zgled!  

3. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin Rajko Pučnik, rkt., 
samski iz Pobreža, župnija Prihova in nevesta Andreja Marzidošek, rkt., 
samska, iz Zbelova, župnije Loče. Iskrene čestitke! 

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

5. Naši marljivi pleskarji so prepleskali zgornjo dvorano. Hvala družinam 
Juhart in Hojnik, ne le za delo, ampak tudi za material. Želeli bi urediti še 
tlak, tako v dvorani kot v sanitarnih prostorih. Naj vam ne bo odveč, če 
vas prosim za finančno pomoč. Hvala za razumevanje! 
 

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 Priho-
vi. Prispevek za oratorij znaša 15 € za cel teden. 
Pridite - zabava, novi prijatelji in duhovna rast so zagotovljeni. Animatorji 
vas že nestrpno pričakujemo. 
 

Papež Frančišek: »Pomembno je biti pogumne osebe, graditi pogumne 

skupnosti, ki jih ni strah stopiti na stran evangeljskih vrednot in resnice o 

svetu in človeku…. Pričevanje Jezusovih učencev je klic, da se 

dotaknemo življenja v župnijah in četrtih, ter da ne ostanemo brezbrižni, 

ampak delujemo in tako spreminjamo srca in življenje oseb,« je zatrdil. 
 

Razpored bralcev Božje besede 
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: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Tina Sojar Voglar  

2. berilo: Daša Pučnik 

15. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

15.07.2018 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar  

2. berilo: Marjana 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. 

13. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

Nedelja Slovencev po svetu 

01.07.2018 

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

Ponedeljek 02. 07. 2018 

Ptujskogorska  Božja Mati  
Ob 7.00 uri za + Pavlo in Gabrijela Kumra (obl) 

Torek 03. 07. 2018 

Tomaž, apostol 
Ob 19.00 uri za + Terezijo Mlakar (obl.) 

Sreda 04. 07. 2018 

Urh (Urlik, Uroš), škof 
Ob 19.00 uri za + Julijano (obl.), Ivana in 

Stanka Mlakarja 
Četrtek 05. 07. 2018 

Ciril in Metod, slovanska 

apostola 

Ob 18.15 sestanek ministrantov 
Ob 19.00 uri za + žpk. Stanka Kompareta in 

druge duhovnike 
Petek 06. 07. 2018 

Marija Gorreti, devica 

Ob 7.00 uri za + Vido (obl.) in Albina Brgleza 

Obisk bolnikov 

Sobota 07. 07. 2018 

Vilibald, škof 

Ob 7.00 uri za + Antona Zajka 

Ob 15.45 za srečen zakon Rajka Pučnika in 

Andreje Marzidošek  ter krst Vite Pučnik 

14. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

08.07.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Alojzijo, Franca, Zdenka 

in Maksimiljana Breznika 



 

SVETNIK TEDNA – sveti Tomaž, apostol 
 
Evangelist Janez pripoveduje, da se je Gospod po svojem vstajenju prvi veče 
r prikazal svojim učencem, zbranim za zaprtimi vrati hiše, kjer so le nekaj dni 
poprej skupaj z Jezusom obhajali spominsko večerjo ob judovskem velikono-
čnem prazniku, ki je bila obenem zadnja večerja Jezusa kot človeka. Tomaža, 
pravi, ni bilo med njimi. Ko so mu drugi pripovedovali, da je Jezus vstal in se 
jim prikazal, jim je odvrnil: »Če ne vidim na njegovih rokah znamenja žebljev 
in ne vtaknem svojega prsta v rane od žebljev, že ne bom veroval.« Čez osem 
dni je vstali Gospod spet obiskal svoje učence. Tomažu je rekel: »Daj svojo 
roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, temveč veren.« Tedaj je 
Tomaž izpovedal vero z vzklikom: »Moj Gospod in moj Bog!« Zaradi tega 
dogodka je Tomaž postal 'slaven', vendar pa o njem bolj malo vemo. Preden 
ga je Jezus poklical v svojo službo, je opravljal ribiški poklic ob Genezareš-

kem jezeru. Prvi trije evangelisti (Matej, Marko in 
Luka) omenjajo Tomaža le v seznamih dvanajsterih 
apostolov, več pozornosti pa mu posveti evangelist 
Janez, ki ga v svoje poročilo o Jezusovem življenju 
in delovanju vplete štirikrat. Prvič tedaj, ko Tomaž 
izrazi svojo pripravljenost iti z Jezusom v smrtno 
nevarnost, ko gre v Betanijo k Lazarju; drugič med 
Jezusovim poslovilnim govorom pri zadnji večerji, ko 
Tomaž poslavljajočemu se Jezusu vpade v besedo 
in pravi, da oni ne vedo, kam gre; najdaljši je tretji 
odlomek o Tomažu, omenjen na začetku; četrtič in 
zadnjič pa Janez omenja Tomaža kot enega izmed 
sedmerih apostolov, ki se jim je vstali Gospod prika-
zal, ko so na Genezareškem jezeru lovili ribe. Janez 
trikrat navaja Tomažev vzdevek Dvojček, kar je 
dejansko le prevod njegovega imena, kajti ime 

Tomaž izhaja iz aramejske besede 'toma' s pomenom 'dvojček'. Prakrščansko 
poročilo ve povedati, da je apostol Tomaž po Jezusovem vnebohodu in priho-
du Svetega Duha deloval na bližnjem Vzhodu in prišel celo do Indije. Umrl naj 
bi mučeniške smrti v kraju Mailapur pri Madrasu: prebodli so ga s sulico ali z 
mečem. Indijska Cerkev se ponaša, da je njen ustanovitelj sveti Tomaž, zato 
indijske kristjane pogosto imenujejo 'Tomaževi kristjani'. God apostola Toma-
ža so od 6. stoletja dalje obhajali 21. decembra, od leta 1969 pa je 3. julija, 
kakor je bil že prej v vzhodni Cerkvi v spomin na prenos njegovih kosti iz Indi-
je v mezopotamsko Edeso (leta 232). Svetega Tomaža navadno upodabljajo s 
sulico, pogosto pa ima v rokah tudi kotno merilo stavbenikov in sicer zaradi 
neke legende, ki pripoveduje, da je izrisal načrt za prelepo palačo v Indiji. 
Zaradi te legende častijo svetega Tomaža kot svojega zavetnika arhitekti, 
zemljemerci, geometri, zidarji, kamnoseki in tesarji. 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"         

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA      

BL. DEVICE MARIJE. 

 13. nedelja med letom 

Deklica, rečem ti, vstani! 

01. 07. 2018 – 08. 07. 2018 

 

Papež Frančišek: Jezus nas uči, da spreobrnjenje, preoblikovanje srca 
in reforma Cerkve, je in vedno bo v »misijonarskem tonu.« »Spreobrn-
jenje od naših grehov, naših egoizmov ni in nikoli ne bo samo sebi na-
men, ampak je predvsem usmerjeno v rast v zvestobi in razpoložljivosti 
za sprejem poslanstva. In to na ta način, da smo v uri resnice, predv-
sem v težkih trenutkih naših bratov, pripravljeni in na razpolago za 
spremljanje in sprejemanje vseh in vsakega. 
Ko pozabimo na poslanstvo, ko izgubimo izpred oči konkreten obraz 
bratov, se naše življenje zapre v iskanje lastnih interesov in lastnih 
varnosti,« je poudaril papež. In tako začnejo naraščati nejevolja, žalost 
in odpor. Počasi je vedno manj prostora za druge, za cerkveno skup-
nost, za revne, za poslušanje Gospodovega glasu. Tako se izgubi 
veselje in srce začne usihati. 
»Med vami pa naj ne bo tako,« pravi Gospod, »kdor hoče biti prvi med 
vami, naj bo vsem služabnik« (Mr 10,43,44). To je povabilo, ki nam ga 
Gospod namenja, da ne bi pozabili, da avtoriteta v Cerkvi raste s to 
zmožnostjo spodbujanja dostojanstva drugega, maziljenjem drugega, 
da bi ozdravili njegove rane in njegovo velikokrat prizadeto upan-
je. Pomeni spomniti se, da smo tukaj zato, ker smo poslani, da »prine-
semo blagovest ubogim, oznanimo jetnikom prostost in slepim vid, da 
pustimo zatirane na prostost, da oznanimo leto, ki je ljubo Gospodu« 
(Lk 4,18-19). Papež se je obrnil neposredno na kardinale in na nove 
kardinale ter dejal: »Medtem ko smo na poti v Jeruzalem, Gospod hodi 
pred nami, da bi nas še enkrat spomnil, da je edina verodostojna ob-
last tista, ki izvira iz tega, da se postavimo k nogam drugih, da bi služili 
Kristusu. Je tista, ki izvira iz tega, da ne pozabimo, da se Jezus, pre-
den je sklonil glavo na križu, ni bal skloniti se pred učenci in jim umiti 
noge. To je največje odlikovanje, ki ga lahko dosežemo, največja pro-
mocija, ki nam je lahko dodeljena: služiti Kristusu v zvestem Božjem 
ljudstvu, v lačnem, v pozabljenem, v zaprtem, v bolnem, v odvisniku, v 
zavrženem, v konkretnih osebah z njihovimi zgodbami in upanji, z nji-
hovimi pričakovanji in razočaranji, z njihovim trpljenjem in ranami. 

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

