
 

 

 

1. [Ob 7.00 uri]: Iskrena hvala g. Joahimu Schreiber-u, organistu iz Regen-
sburga v Nemčiji. Herr Joahim! Ich bedanke Ihnen ganz herzlich für die 
wundervoll klingende Orgelbegleitung mit welcher Sie der Liturgie des 
Gottesdienstes ein feierliches »Gewand« verliehen und uns nach den 
Orgelklängen in den Geist des Gebets und der Eucharistiefeier eingeleitet 
haben. Ein aufrichtiges vergelt's Gott. (Iskreno se zahvaljujemo za čudovi-
to umetniško spremljavo na orgle, s katero ste dali bogoslužju svete maše 
slovesnejšo 'obleko' in nas po orgelskih glasovih vodili v duha molitve in 
daritve. Iskren boglonaj). 

2. [Ob 10.00 uri]: Iskren boglonaj katehistinji s. Hermini Nemšak za čudovito 
pripravo in obhajanje prve svete spovedi in obhajila, staršem za dejav-
no sodelovanje, predvsem pa prvoobhajancem, da bi vam današnji praz-
nik ostal v prijetnem spominu in da bi zmeraj z veseljem in pobožnostjo 
pristopali k svetemu obhajilu. 
Iskrena hvala otroškemu pevskemu zboru in mladincem, ki ste s svojo 
pesmijo, veseljem in molitvijo povzdignili duha bogoslužja prvega svetega 
obhajila. Hvala Luciji Gorenak, ter instrumentalistom Žanu Pemu, Kristja-
nu Mlakarju, Brini Mlakar in Juliji Templak. 

3. Iskrena hvala Branki in Janezu Pučniku za nasaditev rož grobovih 
farovških gospodinj in duhovnikov. Hvala Daniju in Alojzu Lubeju za delo v 
vinogradu; Darjanu Gorenaku in Alfonzu Zajku za popravilo zvonov; Petri 
in Petru Pučniku za postavitev omar; Damijanu Tomažiču za postavitev 

miz; Kristini Strnad in Bredi Tomažič ter vaščanom Vinarja, Petru Korošcu 
in vaščanom Sevca za dar za cvetje; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, 
za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. Boglonaj! 

4. Prihodnjo nedeljo bomo praznovali dan faranov. Kot po navadi so na ta 
dan gospodinje proste, ker bomo imeli po deseti maši skupno kosilo v 
Župnijskem domu Marijinega varstva. Gre za 
dan, ko se bomo farani skupaj poveselili, si 
izmenjali lepe misli, drug drugega nagovorili in 
ga osrečili.. Poskrbeli bomo za kosilo, tako da 
vam ta dan ne bo treba kuhati kosila. Tudi 
gospodinje so lahko kdaj proste. Se pa pripo-
ročamo za pecivo. Predstavile se nam bodo 
skupine veroučencev, mladine, pevskih zborov, 
harmonikašev in drugih instrumentalistov, 
solistov itd. Kot vrhunec našega druženja pa 
bodo gostje iz Manile (Filipini) in sicer Mešani 
pevski zbor iz Manile, ki obiskuje vsa največja 
znamenita mesta po Evropi in tako tudi Prihovo 
. Pokažimo jim svojo gostoljubnost in to, da 
smo živa Cerkev ne le ob oltarju, ampak tudi ob mizi druženja, povezano-
sti in veselja. Naj začutijo našo gostoljubnost in našo občestvenost. 

5. Župnijsko romanje bo v soboto, 15. junija k Mariji Bistrici na Hrvaškem. 
Ob tej priložnosti si bomo ogledali krapinskega pračloveka neandertalca, 
ki je živel pred 130 tisoč leti. Cena je 25 €. Lepo prosim, da se čim prej 
prijavite, za enkrat vas je prijavljenih le šest. 
 

26. maja bodo volitve poslancev v Evropski parlament. Prav je, da 
pred tem pomembnim dejanjem molimo drug za drugega, da bomo 
pravilno presodili kdo in kakšne vrednote bo zastopal v Evropskem 
parlamentu. Ali želimo ohraniti Evropo krščansko? 

Bog naš Oče, Gospod zgodovine,  
hvala ti za snovalce združene Evrope, ki so po vojni prepoznali, 

da kličeš vse narode k spravi, solidarnosti in miru. 
Hvala Ti za vse, ki so se v totalitarnih časih pogumno zavzemali za našo 
svobodo in dostojanstvo. Prosimo Te, prebudi v nas duha odgovornosti, 
da bomo za Evropski parlament izbrali predstavnike, ki bodo zvesti tvoji 

Besedi, spoštovali krščansko izročilo in se zavzemali za vrednote, 
ki si nam jih zaupal. Naj bo naša Evropa domovina spoštovanja družine, 

človekovega življenja ter prostor odpuščanja, pravičnosti in miru. 
Sv. Benedikt – prosi za nas; sv. Brigita Švedska – prosi za 
nas; sv. Katarina Sienska – prosi za nas; sv. Edith Stein – 

prosi za nas; sv. brata Ciril in Metod – prosita za nas. Amen. 
 

 
 

5. VELIKONOČNA NEDELJA 

PRVO SVETO OBHAJILO 
Družinska nedelja 

19. 05. 2019 

Ob 7.00 uri maša za žive in +farane 

Ob 10.00 za + Marijo Juhart obl. (Krepsova) 

Ponedeljek 20. 05. 2018 

Hilarij, škof 
 

Torek 21. 05. 2019 

Timotej, mučenec 

Ob 16.00 pogrebna za + Franca Flisa 

Ob 19.00 za +Albina (obl.) in Vido Brglez  
Sreda 22. 05. 2019 

Emil (Milan), mučenec 
Ob 19.00 za vse + iz družine Rebernak 

Četrtek 23. 05. 2019 

Janez Krstnik de Rossi, duhovnik 
Ob 19.00 za + Alojza Gorenaka (obl.) 

Petek 24. 05. 2019 

Marija, Pomočnica kristjanov 
Ob 19.00 za + Leopolda Juharta in starše 

Sobota 25. 05. 2019 

Urban I., papež, Gregor VII., papež 

Ob 7.00 za + Mihaela Brbreta, brata Milana in 

Danilota 

6. VELIKONOČNA NEDELJA 

DAN  FARANOV  
Nedelja žena in mater 

26. 05. 2019 

Ob 7.00 uri za + Jožeta Strnada, starše Štabej 

in Strnad 
Ob 10.00 za + Stanislava Flisa (obl.)iz Dobriš-

ke vasi 



SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:  
Prihova:                     petek 8. 03. 2019 Sp. Grušovje:         petek 26. 04. 2019 

Raskovec:              petek, 15. 03. 2019 Preloge:                  petek 03. 05. 2019 

Dobrova :                petek 22. 03. 2019 Vrhole:                   petek, 10. 05. 2019 

Dobriška vas:         petek 29. 03. 2019 Sevec:                    petek, 17. 05. 2019 

Pobrež:                      petek 5. 04. 2019 Prepuž:                   petek, 24. 05. 2019 

Novo Tepanje:        petek 12. 04. 2019 Vinarje:                   petek, 31. 05. 2019 

Zg. Grušovje:         petek, 19. 04. 2019 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 
 

5. velikonočna nedelja 
Družinska nedelja 

19.05.2019 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Mira Rubin 

10.00 
OTROCI 

6. velikonočna nedelja 
Nedelja žena in mater 

26.05.2019 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Albin Pučnik 

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

7. velikonočna nedelja 
Nedelja žena in mater 

02.06.2019 

7.00 
1. berilo: Marjana Pučnik 
2. berilo: Martin Juhart 

10.00 
1. berilo: Polona Mlakar 
2. berilo: Tina Pučnik 

 
Svetnik tedna – Marija, Pomočnica kristjanov 
 
Francoski vojskovodja Napoleon Bonaparte, ki se je kasneje oklical za cesarja, 
si je hotel podvreči vso Evropo. Leta 1797 je zasedel papeško državo, leto kas-

neje pa je ukazal papeža Pija VI., osemdesetletnega starčka, zap-
reti in ga vlačiti iz ene ječe v drugo, dokler ni po dvajsetih mesecih 
umrl. Kljub oviram je bil na konklavu v Benetkah izvoljen novi pa-
pež - Pij VIL Kmalu je bil tudi on odveden v ujetništvo v Francijo. 
Pet let je bil zaprt v gradu Fontainbleau pri Parizu, kjer je bil 
odtrgan od sveta in od vodstva Cerkve. Toda papež jetnik se je z 
zaupanjem zatekal k Materi Božji in po nekom iz ujetništva 
sporočil svojo željo, naj bi zanj in za vso Cerkev molili vsi kristjani. 

Leta 1814 je nepričakovano nastopil popoln preobrat: Napoleon je bil odstavljen 
in leto zatem poslan v pregnanstvo, papež Pij VII. pa se je mogel 24. maja 1814 
slovesno vrniti v Rim. Rešitev iz ujetništva je pripisoval Božji Materi in odredil, 
naj se vsako leto 24. maja obhaja god Marije Pomočnice kristjanov. Pri nas se 
je češčenje Marije Pomočnice zakoreninilo tudi po zaslugi romarskega svetišča 
– Marije Pomagaj na Brezjah. Naslov 'Pomočnica kristjanov' hoče označiti Ma-
rijo kot pomočnico in oporo celotnega občestva kristjanov, celotne Cerkve. Ma-
rija nam hoče pomagati zlasti v tem, da bi se v svojem življenju resnično "dajali 
voditi božjemu Duhu", kakor naroča apostol Pavel, da se ne bi prilagajali misel-
nosti tega sveta, ampak bi prenavljali svojega duha, da bi tako lahko razpozna-
vali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno; da bi bili po zgledu 
prvih kristjanov enega srca in enega duha, da bi ostali v resnici in bi v ljubezni 

in v vsakem pogledu rasli vanj, ki je glava, Kristus. 
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA BL. DEVICE 

MARIJE. 

5. VELIKONOČNA NEDELJA  

PRVO SVETO OBHAJILO 

Ljubite se med seboj, …! 
19. 05. 2019 – 26. 05. 2019  

 

Slovenski škofje ob volitvah v evropski parlament: 
Pojdimo na volitve in podprimo Evropo, ki bo spoštovala krščanske 
korenine in vrednote! 

Slovenski škofje vabimo vse državljanke in državljane, da se voli-
tev v Evropski parlament, ki bodo prihodnjo nedeljo, 26. maja 2019, za-
nesljivo udeležijo in podprejo kandidatke in kandidate ter stranke, ki si 
prizadevajo za evropsko Slovenijo in Evropo krščanskega izročila. 
Volilni rezultat bo naslednjih pet let pomembno vplival na življenje vseh 
prebivalcev Evropske unije. V času migrantske krize, nepredvidljivih eko-
nomskih razmer, varnostnih izzivov in verjetnem odhodu Velike Britanije iz 
Evropske unije moramo s temi volitvami podpreti Evropsko unijo kot 
jamstvo za varnost in red ter mirno sožitje in sodelovanje v Evropi. Obe-
nem pričakujemo, da bodo poslanci nove sestave Evropskega parlamenta 
podprli tiste rešitve, ki bodo učinkovito odgovorile na pojav verske nestrp-
nosti do kristjanov v Evropi in po svetu, prav tako pa aktivno skrbeli za 
spoštovanje vseh človekovih pravic in solidarnosti med ljudmi. Zato vas 
lepo vabimo, da se prihodnjo nedeljo udeležite volitev in tako izpolnite 
svojo državljansko dolžnost.     msgr. Alojzij Cvikl DJ 

nadškof metropolit 

Papež Frančišek: »To zemljo smo prejeli kot dediščino, kot dar, zaupana 
nam je bila. Dobro bi bilo, če bi se vprašali: »Kakšen svet želimo zapustiti 
zanamcem? Kakšen pomen oziroma usmeritev želimo dati svojemu živ-
ljenju? Zakaj smo tu? Kaj je smisel našega dela in vseh naših prizade-
vanj?« 

Pri papežu škof slovenskega rodu 
msgr. Alojz Urbanč 

Papež Frančišek je v petek, 17. maja 2019, sprejel v 
zasebno avdienco škofa msgr. Alojza Urbanča ordi-
narija škofije Catamarca v Argentini, slovenskega 
rodu - iz Leskovca pri Krškem. Rodil se je 25.7.1958 
v Lanusu v Argentini, v škofa pa je bil posvečen 10.3.2007. 

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

