
 

 
 

1. Jutri je praznik Lurške Božje Matere Marije in s tem tudi svetovni dan 
bolnikov. Prav je, da se na ta dan spomnimo naših bolnikov ne-le z molit-
vijo, ampak tudi s posebno pozornostjo. 

2. Prihodnja nedelja bo družinska nedelja, pri kateri se nam bodo predstavili 
letošnji prvoobhajanci. Priporočam jih v vaše molitve. 

3. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

 
Papež Frančišek: Na 27. svetovni dan bolnikov 
V luči slovesnega praznovanja v Indiji v Kalkuti se želim v duhu veselja in 

občudovanja spomniti na lik svete matere Terezije 
iz Kalkute – vzor ljubezni, ki je ubogim in bolnim 
izkazovala Božjo ljubezen. Bila je »vse življenje 
velikodušna delivka Božjega usmiljenja, saj je bila 
vsem na voljo, tako da je sprejemala in branila 
človeško življenje, tudi nerojeno, zapuščeno in 
zavrženo. […] Sklanjala se je nad umirajoče, ki so 
jih pustili umirati na robu ceste, in jim priznavala 
dostojanstvo, ki jim ga je dal Bog; njegov glas je 
dala slišati mogočnikom tega sveta, da bi priznali 
svojo krivdo za kriminalno revščino, ki so jo ustva-

rili oni sami. Usmiljenje je bilo zanjo 'sol', ki daje okus vsakemu njenemu 
delu, in 'luč', ki je razsvetljevala temo tistih, ki niso imeli več niti solza, da 
bi objokovali svojo revščino in trpljenje. Njena poklicanost na obrobje 
mesta in obrobje bivanja samega nam tudi danes zgovorno priča o tem, 
da je Bog blizu najbolj ubogim med ubogimi« (Pridiga, 4. septembra 
2016). 
Sveta mati Terezija nam pomaga razumeti, da mora biti edino merilo 
delovanja nesebična ljubezen do vsakega človeka, ne glede na njegov 
jezik, kulturo, narodnost ali vero. Njen zgled nas še naprej vodi in nam 
odpira obzorja veselja in upanja za vse, ki potrebujejo razumevanje in 
ljubezen, še zlasti za tiste, ki trpijo. 

 

 

Papež Frančišek: Ozdravljati drug drugega 
»Maziljenje je Božje ljubkovanje,« je dejal papež Frančišek. Olje je vedno 
ljubkovanje, omehča kožo in izboljša počutje. Apostoli se torej morajo 
naučiti to »modrost Božjega ljubkovanja«. Tako ozdravlja vsak kristjan, ne 
samo duhovnik ali škof: vsak med nami ima moč, da ozdravi brata ali 
sestro z dobro besedo, s potrpežljivostjo, pravočasnim nasvetom, pogle-
dom, a ponižno kakor olje. 
Vsem nam je potrebno ozdravljenje, vsem nam, kajti vsi imamo duhovne 
bolezni. A prav tako imamo vsi možnost, da ozdravljamo druge, a z do-
ločeno držo. Naj nam Gospod podeli to milost ozdravljanja, kakor je On 
sam ozdravljal: s krotkostjo in ponižnostjo, z močjo proti grehu, proti hu-
diču; in hoditi dalje v tem poklicu ozdravljanja med nami, kajti za vse velja: 
jaz ozdravim drugega in se drugemu pustim ozdraviti. To je krščanska 
skupnost. 

 

5. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

10.02.2019 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 
1. berilo: Žan Pem 
2. berilo: Pavlica Pučnik 

6. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

17.02.2019 

7.00:  
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Marjana Pučnik 

10.00 
OTROCI 

7. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

24.02.2019 

7.00 
1. berilo: Mira Rubim 
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 
1. berilo: Tina Sojar Voglar 
2. berilo: Urška Flis 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:  
Prihova:                     petek 7. 12. 2018 Sp. Grušovje:         petek 25. 01. 2019 

Raskovec:              petek, 14. 12. 2018 Preloge:                  petek 01. 02. 2019 

Dobrova :                petek 21. 12. 2018 Vrhole:                   petek, 08. 02. 2019 

Dobriška vas:         petek 28. 12. 2018 Sevec:                    petek, 15. 02. 2019 

Pobrež:                      petek 4. 01. 2019 Prepuž:                   petek, 22. 02. 2019 

Novo Tepanje:        petek 11. 01. 2019 Vinarje:                   petek, 01. 03. 2019 

Zg. Grušovje:         petek, 18. 01. 2019 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

5. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

Sholastika, devica 

10. 02. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Borisa Rateja (obl.) 

Ponedeljek 11. 02. 2018 

Lurška Božja Mati 
Ob 17.00 za + Jožefo Pliberšek (obl.), Antona in 

Marijo 

Torek 12. 02. 2019 

Feliks, opat 
Ob 17.00 za + Marijo Juhart (Kreps) (1676) 

Sreda 13. 02. 2019 

Gilbert, škof 
Ob 17.00 za + Janeza Županeka (obl.) 

Četrtek 14. 02. 2019 

Valentin (Zdravko) 
Ob 17.00 za + Antona Brdnika (1609) 

Petek 15. 02. 2019 

Klavdij, redovnik 
Ob 7.00 za +Terezijo Oblonšek (obl.)  

Sobota 16. 02. 2019 

Julijana Koprska 

Ob 7.00 za + Franca Flisa (obl.), Marijo in Miro 
Pučnik 

Ob 11.00 krst Julije Sevšek 

6. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

17. 02. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Terezijo Zorko (1434) 



 
SVETNIK TEDNA – sv. Julijana Koprska 
 

Kljub temu da se je Julijana rodila v poganski družini in da jo je oče trdo 
vzgajal v poganskem duhu, jo je že od otroških let privlačilo krščanstvo 
in je na skrivaj obiskovala srečanja kristjanov. Dala se je krstiti in poslej 
živela samo za Kristusa, njena vera je bila trdna in čista, čeprav starši o 
tem niso nič vedeli. Šele pri osemnajstih letih, ko se je izkazalo, da so jo 
že davno prej obljubili v zakon mestnemu prefektu Elevziju, so 
presenečeni zvedeli, da je kristjanka. Sprva jih je namreč Julijana pro-
sila, da bi ostala sama, ker si ne želi poroke, kasneje pa je nanjo prista-
la, a ženinu postavila pogoj, da prej tudi on sprejme krščansko vero in 
postane kristjan. Oče jo je seveda rotil in ji grozil, da jo bodo vrgli divjim 
zverem, pa ni ničesar dosegel, zato jo je izročil na milost in nemilost 
nesojenemu ženinu in njegovi oblasti. Tudi Elevzij, ki ga je že prej očara-
la njena lepota, ji je najprej zlepa prigovarjal, naj si premisli in sama 
odstopi od svoje vere, ker on svoje vere ne more zatajiti, saj bi ga cesar 
odstavil, njo pa obglavil. Cesar Maksimin Daj je bil namreč neusmiljen 
preganjalec kristjanov. Legenda pripoveduje, kako mu je Julijana na to 
odgovorila: »Če se ti bojiš umrljivega cesarja, ki je prah, kako naj jaz 
zatajim neumrljivega Kralja? Muči me, kolikor se ti ljubi, Bog je tako mo-
gočen, da me bo rešil vseh muk.« Prefekt jo je vrgel v ječo, Julijana pa 
je prosila Boga, naj ji da moči, da bo zmogla prestati vse muke. V ječi se 
ji prikaže angelska postava, ki ji je prigovar-
jala, naj žrtvuje bogovom kadilo, da si tako 
reši mlado življenje. Spoznala je, da se v 
angelski podobi skriva sam satan, zato je 
čezenj napravila križ in ga dobila v oblast. 
Spustila ga ni vse dotlej, dokler ni priznal, 
kako je varal ljudi od Eve vse do Juda Iška-
rijota in da ima nad njim oblast samo tisti, ki 
zaupa v Kristusa. Kmalu nato so jo začeli 
mučiti na vse mogoče načine: birič jo je pretepel do krvi, obesili so jo za 
lase, jo zbadali in žgali z žarečim železjem, jo dali na mučilno kolo, jo 
preizkušali z ognjem in polivali z raztaljenim svincem. Zdelo pa se je, 
kakor da Julijana sploh ne čuti bolečine, zato ji nobene muke niso mogle 
do živega. Ko je prefekt spoznal, da z mučenjem ničesar ne doseže, jo 
je poslal na morišče in dal obglaviti z mečem. Legenda pravi, da jo je tja 
spremljala njena prijateljica, ki ji je Julijana tik pred smrtjo naročila, naj 
pove očetu, da mu iz srca odpušča in da bo rada ter mnogo molila zanj.  
 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE"                         

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

5. nedelja med letom 

Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi! 

Dekliška nedelja 

10. 2. 2019 – 17. 02. 2019  

 

Papež Frančišek: Večetnična in večverska oaza 
Papež Frančišek je med splošno avdienco govoril o svojem 

apostolskem potovanju v Združene arabske emirate, kjer se je mudil od 
3. do 5. februarja. Kratko, a zelo pomembno potovanje, se je navezovalo 
na srečanje na univerzi Al Azar v Egiptu leta 2017 in je »napisalo novo 
stran v zgodovini dialoga med krščanstvom in islamom ter v prizadevan-
ju za pospeševanje miru na svetu na osnovi človeškega bratstva«. 

Prvič v zgodovini se je nek papež podal na Arabski polotok. »In 
Božja previdnost je hotela, da je to bil papež z imenom Frančišek, 800 
let po obisku sv. Frančiška Asiškega pri sultanu al-Maliku al-Kamilu,« je 
dejal sveti oče in pripomnil, da je med potovanjem pogosto mislil na sv. 
Frančiška: »Pomagalo mi je, da sem v srcu ohranjal evangelij, ljubezen 
Jezusa Kristusa, medtem ko sem živel različne trenutke obiska. V 
mojem srcu je bil Kristusov evangelij, molitev k Očetu za vse njegove 
otroke, predvsem najrevnejše, za žrtve nepravičnosti, vojn, mizerije …; 
molitev, da bi dialog med krščanstvom in islamom bil odločilen dejavnik 
za mir v današnjem svetu.« 

V Abu Dhabiju sta papež Frančišek in veliki imam Al Azharja po-
dpisala Dokument o človeškem bratstvu. V njem izjavljata, da je skupna 
poklicanost vseh moških in žensk biti bratje in sestre, v kolikor so sinovi 
in hčere Boga. Prav tako sta obsodila vsako obliko nasilja, predvsem 
versko motivirano, ter zagotovila zavzemanje za širjenje pristnih vrednot 
in miru na svetu.  

V Združenih arabskih emiratih živi približno milijon kristjanov, ki 
kot delovna sila prihajajo iz različnih azijskih držav. Papež je dodal, da 
se je včeraj zjutraj srečal s katoliško skupnostjo v katedrali sv. Jožefa v 
Abu Dhabiju, zatem pa je daroval sveto mašo na mestnem stadionu, 
med katero je govoril o evangeljskih blagrih. Med mašo je skupaj s pat-
riarhi, nadškofi in škofi prav posebej molil za mir in pravičnost, predvsem 
na Bližnjem vzhodu in v Jemnu. »Dragi bratje in sestre, to potovanje je 
Božje presenečenje. Slavimo torej Njega in njegovo previdnost ter moli-
mo, da bi odvržena semena rodila sadove v skladu z njegovo voljo.«  

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

