
 

1. Preteklo nedeljo je bila Krištofova nedelja in s tem blagoslov avtomobi-
lov. Ob tem ste darovali 1200,- eur za vozila misijonarjem. Denar smo že 
odposlali. Iskren boglonaj za vašo dobroto. 

2. Iskrena hvala za 1120,- eur za obnovo dvorane: družini Flis Franca in 
Marije, Petra in Urške, Roberta in Katje, družini Milana Brgleza, družini 
Antona in Marije Polegek, družini Rorič, Adi Figek in Dragici Rebernik. 
Kot lahko vidite, smo naredili v dvorani tla – epoksi, kar bo stalo okrog 
4300,- eur, čaka pa še obnova sanitarnih prostorov. Zato se vam pripo-
ročam za finančno pomoč. Hvala že v naprej in hvala za razumevanje. 

3. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za delo v vinogradu, Alfonzu Zajku za police 
v garaži; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo 
in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

4. 6. avgusta gredo ministranti in animatorji v Piran na morje. Priporočamo 
se za kakšen dar za sladoled, lahko pa tudi še kaj za kuhinjo. Hvala!  

 

Papež Frančišek: Vera pomeni v središče postaviti Kristusa 
Vera je revolucionarna zato, ker ne postavlja v središče lastnega jaza, 
ampak Kristusa: »Vsi imamo pogosto skušnjavo, da bi v središče sveta 
postavili sami sebe, da bi verjeli, da si življenje gradimo le sami in da je 
sreča odvisna od posedovanja, denarja ali oblasti. Vendar pa vsi vemo, 
da ni tako! Te stvari res lahko podarijo trenutek opojnosti in iluzijo, da 
smo srečni. A navsezadnje so prav one, ki posedujejo nas in zaradi 
katerih nismo nikoli dovolj siti.  

Postavi Kristusa v svoje življenje in našel boš prijatelja, kateremu lahko 
vedno zaupaš; postavi Kristusa v svoje življenje, ki bo tako polno njeg-
ove ljubezni in bo postalo rodovitno.« 
 

Uradna medalja šestega leta pontifikata papeža Frančiška 
Na prednji strani je upodobljen grb 
svetega očeta, nad njim pa je golob, 
od katerega se širijo koncentrični 
pasovi luči. Ti osvetljujejo grb ter 
spominjajo na darove, ki jih Sveti Duh 
podarja Cerkvi.  
Hrbtna stran medalje v zgornjem delu prikazuje mir, ki ga simbolizirata 
oljčna vejica in mati, ki v svojem naročju objema otroka. V spodnjem 
delu je upodobljena vojna, ki jo predstavlja bodeča žica, ki mlademu 
možu preprečuje svobodo. Prizora ločuje makov cvet, ki je simbol padlih 
v vojni. Na skrajnem zgornjem in spodnjem delu je napis Z mirom se ne 
izgubi ničesar. Vse se lahko izgubi z vojno.  
 

Krščeni: maj - julij 2018 
26.5.- Filip Založnik 
3.6.-    Miha Ferlinc 
10.6.- Maj Gosnik 

16.6.-  Zala Gašparec 
16.6.-  Maja Ozimič  
17.6.-  Patrik Tašner 

23.6.- Pia Gumzej 
7.7.-    Vita Pučnik 

Čestitke! 
 

Umrli: maj - julij 2018 
2.5.- Stanislav Grifič 
12.5.- Marija Juhart 

12.6. Gabrijela Ramot 
23.7.- Alojzija Zorko 

6.7. Miroslav Strašnik 
R.I.P. 

 

Razpored bralcev Božje besede 
 

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 

Jezusova spremenitev  

na gori 05.08.2018 

Nedelja mož in fantov 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00 

1. berilo: Lucija Pučnik  

2. berilo: Tina Sojar Voglar 

19. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

12.08.2018 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Daša Pučnik  

2. berilo: Pavlica 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. 

17. nedelja med letom 

Marta, Lazarjeva sestra 

29.07.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za vse + iz družine Mlakar 

Ponedeljek 30. 07. 2018 

Peter Krizolog, škof 
Ob 19.00 uri za + Miroslava Strašnika (1787) 

Torek 31. 07. 2018 

Ignacij Lojolski, duhovnik 
Ob 19.00 uri za + Alojzijo Zorko (8. dan) 

Sreda 01. 08. 2018 

Alfonz M. Ligvorij, škof 
Ob 19.00 uri za + Ludvika Zorka (obl.) 

Četrtek 02. 08. 2018 

Evzebij iz Vercellija. Škof 
Ob 18.15 ministrantski sestanek 
Ob 19.00 uri za + Anico (obl.) in Ivana Oroša 

Petek 03. 08. 2018 

Lidija, svetopisemska žena 

Obisk bolnikov 

Ob 19.00 za + Borisa in sina Boštjana Vinter-ja 

Sobota 04. 08. 2018 

Janez M. Vianney, arški žpk 

Ob 7.00 uri za + Franca Pišoteka in Matildo ter 

Karla Mlakarja 

Jezusova spremenitev na gori 

Marija Snežna (Nives) 

Nedelja mož in fantov 

05.08.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Leopolda Juharta in 

sorodnike 



SVETNIK TEDNA – sveti Janez Marija Vianney, arški župnik 
 
Janez Maria Vianney se je rodil 8. maja 1786 v mestu Dardilly blizu Lyona v 
krščanski družini in bil tako kljub obdobju – takrat se je namreč razplamtela 
francoska revolucija, ki je prinesla tudi preganjanje katoličanov – že v svojih 
ranih letih deležen dobrega krščanskega zgleda. Kot deček je hodil na pašo, 
kjer je najraje molil in tudi druge pastirčke navajal k molitvi. Da je posebno 
častil Božjo Mater, vidimo v njegovi prisrčni gesti – ko je opravljal kakšno tež-
ko delo na polju ali v vinogradu in mu je že zmanjkovalo moči, je pred sebe 
postavil njen kipec in delal naprej iz ljubezni do nje. Ker so torej v tistem času 
duhovnike preganjali, je Janez lahko prisostvoval verouku le ponoči, ko so ga 
vodile redovnice, preoblečene v navadna oblačila. Na ta način je prejel tudi 
prvo obhajilo – v oddaljeni kmečki hiši, pred katero so zapeljali vozove sena, 
da se skozi okna ne bi videle goreče sveče. Ko se je revolucija umirila, je v 
bližnjo vas prišel za župnika svetniški duhovnik Karol Balley. Takoj je opazil 
pobožnega, tedaj devetnajstletnega Janeza in ga vzel k sebi, da bi ga pripravil 

na duhovniško pot. Vendar pa je pri tem naletel na 
nemalo težav in največja izmed njih je bila, da se je 
Janez težko učil. Ker pa si je Janez zelo želel postati 
duhovnik, se je, kot še mnogokrat kasneje, zatekel k 
molitvi in postu in se odpravil na romanje v La Lou-
vesc na grob svetega Frančiška Regisa. Pri svojih 
skoraj tridesetih letih je Janez Vianney 13. avgusta 
1815 postal duhovnik. Njegova prva služba je bila pri 
očetovskem prijatelju in učitelju Karolu Balleyu, kjer je 
bil postavljen za kaplana. Ta ga je uvedel v še globlje 
molitveno, asketsko in pastoralno življenje. Že leta 
1818 je bil Janez imenovan za župnika v majhni žup-
niji Ars. V Ars se je Janez odpravil peš s svojo skro-
mno prtljago na vozu. Ko se je približal vasi, se zaradi 
goste megle ni znašel. Za pot je vprašal mimoidočega 
pastirja. Ob njegovem prihodu je bil Ars majhna, ver-
sko zapuščena in zanemarjena vas. Novi župnik se je 

zato takoj spravil k delu. Začel je s težkimi pokorami, dolgimi prebedenimi 
nočmi v molitvi pred Najsvetejšim, resnimi in ostrimi pridigami. Kmalu je začel 
sodelovati tudi na ljudskih misijonih po bližnjih vaseh in tako se je glas o njem 
širil daleč naokrog. Čeprav je med duhovniki veljal za ‘vaškega tepčka’, so ga 
ljudje spoznali kot izrednega spovednika, zato se je pred njegovo spovednico 
vedno vila dolga vrsta. Spovedoval je tudi po 12 ur dnevno. Njegovo svetniško 
pot pa je večkrat prekrižal tudi satan, ki ga je skušal od nje odvrniti. Enkrat ga 
je celo ponoči skušal sežgati, a župnik je ostal nepoškodovan. Ožgana je bila 
le njegova postelja, ki jo še danes lahko vidimo v Arsu. Izčrpan od težkega in 
dolgotrajnega dela, ostrih pokor in drugih težav je Janez Maria Vianney umrl 
4. avgusta 1859. 

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

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"           

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA      

BL. DEVICE MARIJE. 

 17. nedelja med letom 

Jezus daje za vse kruha v 

izobilju 

29. 07. 2018 – 05. 08. 2018 

 

Papež Frančišek: Ljubiti druge kakor nas je ljubil Kristus 
Eden izmed pomenljivih dogodkov Svetovnega dneva mladih je 

vedno križev pot. V Riu ga je uprizorilo 280 umetnikov, vsebina postaj 
je bila povezana s problemi, trpljenjem in bivanjskimi vprašanji mladih v 
današnjem svetu. Sveti oče pa je na koncu zbrane spodbudil:  

»Dragi mladi, svoje radosti, svoja trpljenja, svoje neuspehe 
ponesimo h Kristusovemu križu; našli bomo odprto Srce, ki nas razu-
me, nam odpušča, nas ljubi in nas prosi, da ponesemo to isto ljubezen 
v svoje življenje, da ljubimo vsakega brata in sestro s to isto ljubeznijo. 
Jezus s svojim križem hodi po naši poti, da bi vzel nase naše strahove, 
naše težave, naše trpljenje, tudi tiste najgloblje. … Kristus je vedno 
blizu človeku in ga ne pušča nikoli samega v njegovi bolečini: V Kris-
tusovem križu je trpljenje, greh človeka, tudi naš greh; in on vse spre-
jema z odprtimi rokami, si naloži na svoja ramena naše križe in nam 
pravi: Pogum! Ne nosite jih sami! Jaz jih nosim z vami in jaz sem 
premagal smrt in sem prišel, da ti dam upanje, da ti dam življenje. V 
Kristusovem križu je vsa ljubezen Boga, njegovo neizmerno usmiljenje. 
In to je tista ljubezen, ki ji lahko zaupamo, v katero lahko verujemo.« 

 
»Dragi prijatelji, ne pozabite: ste polje vere! Ste Kristusovi atleti! 

Ste graditelji lepše Cerkve in 
boljšega sveta. Dopustite, da 
Kristus in njegova Beseda 
vstopita v vaša življenja, da 
vzkalita in rasteta. Vi ste tisti, ki 
imate prihodnost. Preko vas 
vstopa prihodnost v svet. Tudi 
vas prosim, da ste protagonisti 
te spremembe. Še naprej 
premagujte apatijo in ponujajte 
krščanski odgovor na družbene in politične skrbi, prisotne v svetu.« 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
http://sl.radiovaticana.va/storico/2013/07/27/pape%C5%BE_med_kri%C5%BEevim_potom_v_copacabani_ni_ne_majhnega_ne_velikega/slv-714282

