
 

1. Pretekli teden smo bili na morju z mladimi. Bilo je vsem v veliko zado-
voljstvo. Iskrena hvala za mnoge dobrote za kuhinjo, za prevoze, za 
darove za 'sladoled', gospodinji Mirjani Magič, Andreji Krajnc, Alenki 
Deželak ter Jožici pa za delo v kuhinji. Iskren boglonaj! 

2. Pred nami je največji župnijski praznik, praznik Marijinega Vnebovzetja. 
Začetek praznovanja bo z večernicami v torek zvečer ob 20.00 uri., nato 
bo procesija z Marijinim kipom, lučkami in godbo. Med procesijo bomo 
prepevali Marijine pesmi, medtem ko nas bo spremljala godba na pihala 
iz Svetine. Pridite in se slovesno pripravimo na praznovanje praznika 
Marijinega vnebovzetja! Bogoslužje večernic in procesijo bo vodil nad-
škof Marjan Turnšek. Vabljeni! 

3. Na praznik Marijinega Vnebovzetja bodo svete maše kot po navadi na ta 
praznik: prva romarska maša ob 6.30, ki jo bo vodil g. Zvone Podvinski, 
nato romarska maša ob 8.00 uri, ki jo bo vodil rojak Peter Pučnik in tretja 
romarska maša ob 10.00 uri, ki jo bo vodil ljubljanski pomožni škof dr. 
Anton Jamnik. Pri vseh mašah bo blagoslov cvetja in zelišča. Zato vas 

prosimo, da prinesete k blagoslovu cvetje in zdravilna zelišča. Z njimi se 
bomo zahvalili Bogu za  lepoto stvarstva in za zdravilno moč zelišč ter 
za zdravje, ki nam ga Bog daje po zdravilnih zeliščih in cvetju. 

4. Za duhovno zdravje pa bomo lahko na praznik Marije Vnebovzete 
deležni popolnega odpustka, ki ga lahko namenimo zase ali pa za 
pokojne. Pogoj za prejem odpustka je nenavezanost na greh oz. obha-
janje sv. spovedi, prejem obhajila, molitev veroizpovedi in očenaša po 
namenu papeža Frančiška. Tudi med slovesno mašo bo priložnost za 
spoved.  

5. Iskrena hvala g. Zvonetu Podvinskemu, ki me je v preteklem tednu 
nadomeščal; hvala vsem, ki ste nam v preteklem tednu pomagali pri 
raznovrstnih delih: Marti Mlakar, Janku Juhartu, Maksu Leskovarju, 
Slavko Juhartu, Slavko Pučniku, Slavku Figeku, Miranu Leskovarju, 
Alojzu Lubeju; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

6. V torek večer po procesiji, želimo pogostiti pevce in godbo v dvorani, vse 
navzoče pa pred cerkvijo. Zato se vam priporočamo za pecivo. Prav 
tako se priporočamo za pecivo tudi v soboto, 18. 8. 2018, ko bodo z 
nami člani mariborske Karitas (okrog 450). Somaševanje ob 11.00 uri bo 
vodil mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl. 
 

Pri tebi, Mati, smo doma 
in ljubimo te iz srca. 
Prebižališče grešnikov, 
pri tebi vsakdo najde krov. 

Tvoj zlati plašč dovolj širok 
za vrste mnogo je otrok, 
sprejemaš nas odprtih rok, 
da spet nas blagoslovi Bog. 

Prižgala v dušah si nam žar, 
ki ga ne pogasi vihar, 
polagaš v duše Jezusa, 
Gospoda, Kralja našega. 

 

Razpored bralcev Božje besede 
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 

20. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

19.08.2018 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

OTROCI 

21. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

26.08.2018 

7.00 

1. berilo: Kristina Strnad 

2. berilo: Martin Juhart 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar  

2. berilo: Pija 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. 

19. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

12.08.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Jožefa Leskovarja in star-
še Primec 

Ponedeljek 13. 08. 2018 

Poncijan in Hipolit, muč. 

Ob 7.00 uri za + Gabrijelo Ramot (1777) 

Ob 7.00 uri za + Alojzijo Zorko (1794) 

Torek 14. 08. 2018 

Maksimilijan Kolbe, muč. 

Ob 7.00 uri za + Miroslava Strašnika (1788) 
Ob 7.00 uri za +Antona Brdnika (1606) 
Ob 20.00 VEČERNICE, procesija z lučkami, 
Marijinim kipom in godbo                                 . 

Sreda 15. 08. 2018 

MARIJINO 

VNEBOVZETJE 

„VELIKE MAŠE“ 

Ob 06.30 za žive in + farane 
Ob 08.00 za + Stanka Mlakarja 
Ob 10.00 za +Miha Močnika (obl.), Amalijo 

Krajnc ter sorodnike 
Ob 10.00 za+Frančiška Skrbinška in sorodnike 
Ob 10.00 za +Anico Pučnik (obl.) 

Četrtek 16. 08. 2018 

Rok, spokornik 
Ob 7.00 uri za + Mirka Smogavca (1488) 
Ob 7.00 uri za + Matildo Frešer (1472) 

Petek 17. 08. 2018 

Evzebij, mučenec 

Ob 7.00 za +Štefana in Marijo Pučnik 

Ob 19.00 za + Marijo in Jožeta Gumzeja (obl.)  

Sobota 18. 08. 2018 

Helena (Alenka), cesarica 

Ob 7.00 uri za + Moniko in Andreja Lubeja 

Ob 11.00 uri za člane Karitas (nadškof Alojzij 

Cvikl) 

20. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

19.08.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Martina Menharda (obl.) 



SVETNIK 
TEDNA – 

sv. Helena 
(Alenka), 
cesarica 

 
Čeprav sveta Helena velja za cesarico, ni sama ali z možem nikoli zasedala  
cesarskega prestola. Naziv ji je iz spoštovanja dal sin Konstantin, potem ko je 
sam postal cesar. V lepo mlado Heleno, po vsej verjetnosti gostilničarko in 
poštarico, se je zaljubil rimski častnik Konstancij Klor. Poročila sta se v trdnja-
vi Naissus – v Nišu – in se nato nekaj časa selila po krajih, v katerih je mož 
služil. Kariera mu je pozneje prinesla sovladarski sedež v zahodnem delu 
cesarstva. Postal je upravitelj Galije, Španije in Britanije. V pohlepu po oblasti 
je žrtvoval zakon, se ločil od Helene in se poročil z Maksimiljanovo pastorko 
Teodoro. Helena se je s sinom Konstantinom ponižana in prizadeta umaknila 
iz javnosti. Bila je še poganka, ni poznala Kristusovega nauka, poznala pa je 
kristjane, ki jih je Dioklecijan kruto preganjal. Njen nekdanji mož Konstancij je 
leta 305, potem ko sta se Dioklecijan in Maksimiljan odpovedala prestolu, sam 
vladal zahodnemu delu cesarstva, a samo eno leto. Pred smrtjo leta 306 je za 
svojega naslednika določil Konstatina, zrelega moža, krepkega, bistrega in 
odločne narave. V Trier, kjer je vladal, je dal Konstatin takoj poklicati tudi svo-
jo mater; sezidal ji je palačo, podelil naslov cesarice in dal kovati kovance z 
njeno podobo. Pozneje, ko je Konstantin premagal Maksencija, se je Helena 
skupaj s sinom preselila v Rim. Konstantin je čudežno zmago pripisal 
krščanskemu Bogu in tudi zato dal leta 313 kristjanom svobodo. Cesarica 
Helena je krščanstvo sprejela, ko je bila stara že 60 let, pri tem pa imela od-
ločilen vpliv tudi na sina, ki se je sicer dal krstiti šele tik pred smrtjo. Živela je 
res svetniško, skromno in preprosto, pogostokrat je obiskovala božjo službo, 
zidala cerkve in kapele, skrbela za jetnike in zanje posredovala. Pred smrtjo je 
poromala v Sveto deželo in tam ostala dve leti. Hodila je po Gospodovih sto-
pinjah, molila in zidala svetišča. Legenda jo povezuje z najdenjem Jezuso-
vega križa, ko naj bi v prikazni videla kraj, kjer je bil zakopan. Ko so tam kopa-
li, so res našli ostanke treh križev in več žebljev. Sveta Helena je nato te re-
likvije prinesla v Rim, kjer jih še danes častijo v baziliki svetega križa. .  
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"            

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA      

BL. DEVICE MARIJE. 

 19. nedelja med letom 

MARIJINO VNEBOVZETJE 

12. 08. 2018 – 19. 08. 2018 

 

Pepež Frančišek: »Sveto pismo zelo pogosto govori o družinah, rodo-
vih, v njem je polno ljubezenskih zgodb in družinskih kriz, in sicer od 
prve strani, ko stopi na prizorišče družina Adama in Eve s svojim bre-
menom nasilja, a tudi z močjo« (prim. 1 Mz 4)« (AL 8).  
»Vendar pa pretirana skrb ni vzgojna in ni mogoče imeti pod nadzorom 
vseh možnih situacij, v katere otrok lahko zaide. (…) Véliko vprašanje 
torej ni, kje se otrok fizično nahaja, s kom je v tem trenutku skupaj, 
ampak kje se nahaja v eksistencialnem smislu, kje stoji v smislu svojih 
pogledov, svojih ciljev, svojih želja in svojih življenjskih načrtov. Zato 
postavljam staršem naslednja vprašanja: "Ali poskušamo razumeti, 
'kje' se v resnici nahajajo otroci na njihovi poti? Ali vemo, kje je v resni-
ci njihova duša? In predvsem: Ali hočemo to vedeti« (AL 261)? 
Srečujemo mnoge starše, ki komaj čakajo, da se bodo njihovi otroci 
udejstvovali v mnogih izobraževalnih, športnih in umetniških deja-
vnostih in jih morda silijo v tisto, kar so sami želeli početi, ko so bili 
mladi; ne vzamejo pa si časa, da bi poslušali, četudi le za trenutek, vse 
mogoče skrbi, ki jih nosijo v srcih. Otrok vedno preseneča starše in je 
zanje skrivnost vse od trenutka spočetja.  
Papež Frančišek upravičeno pravi: »"mati in oče – vsak na svoj način – 
prispevata k otrokovemu zorenju. Upoštevati otrokovo dostojanstvo 
pomeni, krepiti njegovo potrebo in 
naravno pravico do matere in 
očeta." Pri tem ne gre za med 
seboj ločeno očetovo in materino 
ljubezen, temveč tudi za ljubezen 
med njima, ki jo otrok doživlja kot 
vir lastnega bivanja, kot zavetno 
gnezdo in kot temelj družine. 
Sicer se zdi, kakor da bi bil otrok ponižan samovolji kot prepuščena 
lastnina. Oba, mož in žena, oče in mati sta "sodelavca ljubezni Boga 
Stvarnika in (…) njena razlagalca." Svojim otrokom kažeta Gospodov 
materinski in očetovski obraz« (AL 172). 

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

