
 

1.  Jutri začenjamo ORATORIJ 2018, ki bo potekal ves teden z vključno z 
nedeljo, ko ga bomo sklenili s sveto mašo ob 10.00 uri. Letos se je na 
oratorij prijavilo 162 otrok (plus 25 animatorjev, je 187). Tako bo letos 

isto število udeležencev kot lansko leto. Za tako 
veliko število udeležencev bo tudi velika odgo-
vornost na animatorjih. Voditi tako velik oratorij 
je res prava umetnost in pravi čudež. Zato vas 
vabim, da vse dejavnosti podprete z molitvijo, 
da bo vse potekalo tako, kot smo si začrtali. 
Hvala Bogu, da imamo dobro mladino. Hvala pa 
tudi vam, da ste dejavno sodelovali pri pripravi 
prostorov Župnijskega doma Marijinega varstva, 

da imamo sedaj kje biti. Seveda si želimo te prostore še dokončati, zato 
se vam priporočamo za finančno pomoč. V zadnjem mesecu ste darovali 
za obnovo župnijskega doma 890,- eur. Iskren boglonaj (Mateju in Jas-
mini Ozimič, Ljudmili Pliberšek, Elizabeti Kumer, Antonu Juhartu, Alojzu 
Pučniku, Lenki in Albinu Pučniku ter še trem neimenovanim). Do avgus-
ta moramo urediti sanitarne prostore in pod v dvorani. Že v naprej iskren 
boglonaj za vsak vaš dar. S skupnimi močmi se marsikaj naredi! Ker 
bodo imeli otroci na oratoriju vsak dan, razen v sredo, malico in kosilo, 
se priporočamo tudi za darove za kuhinjo. Karkoli boste prinesli, bomo z 
veseljem porabili. Tudi kakšno pecivo in lučke ne bodo odveč.  

2. Tema letošnjega oratorija ali glavni junak, ki nas bo 
spremljal skozi ves teden bo misijonar Friderik Bara-
ga, ki je krščansko vero širil med Indijanci. Bil je istoča-
sno škof, saultski župnik, cerkovnik, kuhar in sluga. 

3. Prihodnja nedelja je Krištofova nedelja. Po obeh 
mašah bo blagoslov vozil na parkirišču. Z zaupanjem 
se bomo obrnili k nebeškemu Očetu in ga prosili, da 
nas na priprošnjo sv. Krištofa varuje na vseh naših 
življenjskih poteh, posebej na cestah. Obenem vas 
prosimo, da tudi letos  z veseljem namenite svoj dar v 
zahvalo za srečno prevožene kilometre. Vaši darovi bodo namenjeni za 
nakup prepotrebnih vozil našim misijonarjem. Akcija MIVA Slovenija v 
imenu naših misijonarjev trka na vaša srca in se vam vnaprej iskreno 
zahvaljuje. Hvala in Bog povrni! 

4. Prihodnjo nedeljo, 22. 7. 2018 vabi prostovoljno gasilsko društvo in 
krajevna skupnost Kebelj na prireditev ob farnem in krajevnem prazniku. 
Ob 14. uri bo procesija in sveta maša, ki jo bo vodil nadškof msgr. Alojzij 
Cvikl, nato bo blagoslov gasilskega vozila in kulturni program. Vabljeni! 

5. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za delo v vinogradu in kleti, Simonu Korošcu 
in mladincem pri pripravi prostorov za oratorij, Petru Tonkoviču, ki je 
izrezljal podobe živali in okrasil vhod v spodnjo dvorano; hvala za čiš-
čenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo 
pomoč in dobroto. 
 

Razpored bralcev Božje besede 
15. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

15.07.2018 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo:  

10.00  

1. berilo: Polona Mlakar  

2. berilo: Marjana Pučnik 

16. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

22.07.2018 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

OTROCI 

17. nedelja med letom 

29.07.2018 
7.00 

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Albin Pučnik 

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. 

15. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

15.07.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Antona Leskovarja (obl.) 

Ponedeljek 16. 07. 2018 

Karmelska Božja Mati  
Ob 19.00 uri za + Marijo in Antona Leskovarja 

Torek 17. 07. 2018 

Aleš, spokornik 
Ob 19.00 uri za + Miroslava Strašnika -8. dan 

Sreda 18. 07. 2018 

Elij iz Koštabone, mučenec 
 

Četrtek 19. 07. 2018 

Arsenij Veliki, puščavnik 
Ob 19.00 uri za + Marijo Tomažič (obl.) in 

družino Pišotek 
Petek 20. 07. 2018 

Marjeta Antiohijska, muč. 
Ob 19.00 uri za + Antona Pliberška (obl.) 

Sobota 21. 07. 2018 

Danijel (Danilo), prerok 
Ob 7.00 uri za + Gabrijelo Ramot (1776) 

16. nedelja med letom 

Krištofova nedelja 

Nedelja žena in mater 

22.07.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
SKLEP ORATORIJA 2018 

Ob 10.00 uri za + Anico Pučnik ter starše 
Pučnik-Jug 



SVETNIK TEDNA – sveti Danijel, prerok 
 
Prerok v svetopisemskem pomenu je človek, ki je od Boga poklican in 
poslan, da ljudem tolmači znamenja časa zorenje božjega odrešitve-
nega dela. Judovski preroki so bili klicarji, ki so izvoljeno ljudstvo stare 
zaveze opominjali k zvestobi zavezi, sklenjeni med Bogom in njihovimi 
očeti na Sinaju. Dobršen del Svetega pisma stare zaveze sestavljajo 
preroške knjige. Vseh preroških knjig je sedemnajst: pet je velikih in 
dvanajst malih prerokov. Med velikimi zavzema posebno mesto Dani-
jel. Bralci in poslušalci Svetega pisma se ga živo spominjajo iz dveh 
dramatičnih prigod: prva pripoveduje o njegovi čudežni rešitvi iz levnja-
ka, druga pa o tem, kako je s svojo modrostjo rešil pogube čisto Suza-
no. Danijel, čigar ime pomeni 'moj sodnik je Bog', 
je četrti med velikimi preroki stare zaveze. Bil je 
Judovega, plemenitega, po sodbi nekaterih celo 
kraljevskega rodu. Pri prvi preselitvi Judov v Babi-
lon je prišel v sužnost okoli leta 605 pred Kristu-
som. Kralj Nebukadnezar ga je s tremi drugimi 
judovskimi mladeniči sprejel na svoj dvor, kjer je 
bil vzgojen za službo na dvoru. S svojo modrostjo, 
podarjeno od Boga, si je pridobil ugled in se povz-
pel do odgovornih služb, kar je vzbudilo zavist 
nekaterih njegovih podrejenih. Ovadili so ga, da 
zaničuje kralja Darija, ker se noče klanjati njegovi podobi. Zato je bil 
vržen v levnjak, iz katerega pa ga je Bog čudežno rešil. Dalje nam 
Danijel pripoveduje o čudežni rešitvi treh mladeničev, ki so jih služab-
niki kralja Nebukadnezar vrgli v ognjeno peč, in o njihovem hvalospevu 
Bogu za rešitev. Danijel je kralju Nebukadnezarju razložil skrivnostne 
sanje, ki jih njegovi svetovalci in zvezdarji niso razumeli. Kralj je pohva-
lil njegovo razsodnost in izredno modrost ter ga je hotel nagraditi z 
visoko službo v kraljestvu, toda Danijel se je slehernemu odlikovanju 
odpovedal. Danijelu je Bog dal izreden dar preroških videnj, v katerih je 
odkrival uničujočo božjo sodbo nad svetovnimi državami in Mesijev 
prihod. V knjigi, ki nosi ime po njem, opisuje med preroškimi videnji boj 
in zmago grškega kozla (Aleksandra Velikega) nad medijsko-perzijskim 
kraljestvom. V videnju o sedemdesetih letnih tednih (490 letih) je napo-
vedoval tudi za judovsko ljudstvo čas sprave in večne pravičnosti čas 
Mesija. Napovedal pa je tudi stisko poslednjih časov. Danijelova knjiga 
nam kaže propad vsega tistega, kar vstaja zoper božje kraljestvo. 

 

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

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"          

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA      

BL. DEVICE MARIJE. 

 15. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

Jezus pošilja apostole (Mr 6,7-13) 

15. 07. 2018 – 22. 07. 2018 

 

P. Branko Cestnik: Hrvaški nogometaši so se na svetega Benedikta 
dan (11. julij), ob čudenju neba in zemlje, uvrstili v finale SP v Rusiji.  
Kadar nek športnik ali neka športna ekipa dosega vrhunske rezultate, 
nikoli ni na delu le fiziološka mehanika. Vedno se uresničuje antični rek 
Mens sana in corpore sano, kar prevajamo Zdrav duh v zdravem 
telesu. K zdravemu duhu spada zdrava molitev. Ta rek je vzet od rim-
skega pesnika Juvenala (umrl okrog leta 130), celotni Juvenalov verz 
pa vsebuje »molitev«, ki se glasi: Orandum est ut sit mens sana in 
corpore sano ali Moliti je treba, da bo zdrav duh v zdravem telesu! 
 Podobno je zapisal tudi sv. Benedikt (umrl leta 547), ki je zaho-
dni civilizaciji podaril znameniti Ora et labora, to je Moli in delaj. … Pri 
molitvi v športnem okolju ne gre le za prosilne molitve k Bogu za dober 
športni rezultat. Zgolj to je lahko »politično nekorektno«, v kolikor bi 
obenem molili za nasprotnikov poraz. Gre za bogoljubo meditativno 
držo, ki pomaga graditi ekipo, tovarištvo, športno etiko, na koncu – kot 
je videti pri Hrvatih - pravilno obnašanje v odnosu do sebe in do javno-
sti. Ljudje, ki od blizu sledijo Daliću in hrvaški reprezentanci, poročajo o 
zdravi »ponižnosti« v rezoniranju in komuniciranju. Iz duhovne teorije 
vemo, kaj je ponižnost. Ponižnost je kraljica kreposti. 

Kakšni verski ambienti nimajo prav, ko tovrs-
tne uspešne naveze med športom in vero pripisujejo 
malodane sebi, športnika pa uporabijo za propagan-
do; kakšni protiverski ambienti nimajo prav, ko, 
kadar sta sta si blizu žoga in Bog, tega nočejo videti, 
cenzurirajo, se zmrdujejo. Pri obojih zdrsnemo v 
jalovino kulturnega boja. 

Ko Zlatko Dalić pred tekmo zmoli rožni venec, nato pa svoje 
fante pripelje v mitsko finale SP Rusija 2018, uresničuje tako Juvena-
lovo kot Benediktovo geslo, ter posredno pokaže, da Evropa še ohran-
ja svojo starodavno dušo, svojo predragoceno sintezo. Tega bi se 
morali znati veseliti vsi. 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://static08.varazdinski.hr/uploads/2018/04/10/untitled-collage-3_129039.jpg&imgrefurl=http://w02.varazdinski.hr/sport/nogometni-pogled-na-sportskoj-tribini-ovog-cetvrtka-gost-zlatko-dalic&docid=GnPtDXecdvr3GM&tbnid=k_yPClQh3UuUnM:&vet=10ahUKEwiX2K37zJvcAhWENJoKHdNaBZEQMwhQKBswGw..i&w=1024&h=576&itg=1&hl=sl&bih=801&biw=1561&q=zlatko dali%C4%8D nogomet&ved=0ahUKEwiX2K37zJvcAhWENJoKHdNaBZEQMwhQKBswGw&iact=mrc&uact=8
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