
 

 
 

1. Danes sklepamo veroučno leto, leto hvaležnosti za vsa nova spoznanja 
in doživetja. Iskrena hvala katehistinji Tini Sojar Voglar, Urški Flis, s. 
Hermini Nemšak in Samu Pučniku. Veliko časa, naporov in žrtev so brez-
plačno darovali za vaše otroke, seveda iz ljubezni do Boga, vaših otrok in 
naše župnije. Zato se vam drage katehistinje in katehist, iskreno zahvalju-
jem za vašo dobroto, ki jo premorete v dobro otrok naše župnije. S skle-
pom veroučnega leta pa sklepamo tudi redne pevske vaje za otroke, kar 
gre posebna zahvala zborovodkinji Klavdiji Ozimič, pa tudi vsakomesečne 
dnevne oratorije, kar pa gre zahvala mladincem in mladinkam. Boglonaj! 
Otroke prosim, da po sklepnem blagoslovu, pridete k oltarju po veroučna 
spričevala, starše pa, da pregledate veroučna spričevala, pohvalite otroke 
in jih spodbudite k še večji zavzetosti za pouk o veri in življenju iz vere. Še 
posebej pa vas prosim, da otrokom razložite, da konec veroučnega leta ni 
konec udeležbe pri sveti maši, ampak čas za še večjo zavzetost za obha-
janje zakramentov in utrjevanje župnijske skupnosti. 

2. Iskrena hvala za darove za rože: Andrej Lubeju in faranom Raskovca ter 
vsem ki ste darovali za obnovo župnijskega doma Marijinega varstva, 
čeravno smo ga porabili predvsem za novi vrt: družini Samec, družini 
Slavka Pučnika, Liziki Kumer, Alojzu Pučniku, Jožefi Zajko, Antonu Špra-
gerju, Branki Sajko ter družini Franca Kropfa. Iskren boglonaj. Hvala 
Simonu Korošcu in Martinu Juhartu za košnjo trave in ureditev vrta, Alfon-
zu Zajku in Otu Listu za vrata, Alojzu Lubeju za delo v vinogradu, mladini 
za pripravo prijavnic za oratorij.  Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za 
vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

3. Kot že veste bo župnijsko romanje v soboto, 15. junija k Mariji Bistrici na 
Hrvaškem. Trenutno vas je prijavljenih le 30. Kdor želi se lahko še prijavi. 
Odhod iz parkirišča bo ob 7.30. Prosim vas, da ste točni! 

4. ORATORIJ 2019 bo potekal od 15.7. do 21.7.2019. Glavni junak zgodbe 
bo Peter Klepec, ki s svojim dobrim srcem in močjo, ki jo dobi od Boga, 
pomaga drugim ljudem. Prijavnice bodo na voljo od danes naprej v zvoni-
ci, izpolnjene pa boste lahko oddali v nedeljo, 16., 23. in najkasneje 30.6., 
v veroučni učilnici po obeh sv. mašah. Cena prijavnice znaša 15 €. S 
prijavami pohitite, saj je število otrok omejeno. 

Kaj so in kaj niso počitnice? Ob besedi »počitnice« navadno pomislimo 
na čas brez šole, dela in obveznosti, pa tudi čas brez skrbi, odvisnosti, 
truda in naporov. Pa so res počitnice zgolj čas za poležavanje, brezdelje 
in počitek? Kakor človek ne more imeti počitnic od hrane in pijače, tako 
kristjan ne sme imeti počitnic od duhovne hrane, to je od molitve in bogos-
lužja svete maše. Ob tem naj bodo počitnice ali dopust čas utrjevanja 
naših medsebojnih odnosov, čas dragocenih pogovorov in bolj zdravega 
življenjskega sloga, predvsem pa čas ko se na različne načine učimo 
življenja. Starši, poskrbite, da se bodo vaši otroci v prihajajočih počitnicah 
učili modrosti življenja. Vzemite Sveto pismo in skupaj preberite kakšen 
evangeljski odlomek. Prevetrite svoje srce in srca vaših otrok s premišlje-
vanjem Božje besede, prevetrite pa tudi svoje možgane in možgane vaših 
otrok s kakšnim drugim poučnim branjem. Zakonca! Ne pozabita, da so 
počitnice sidro vajine medsebojne ljubezni, sreče in zadovoljstva, zato ne 
mislita le na otroke, ampak tudi drug na drugega. In kaj bosta letos naredi-
la drug za drugega??? 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:  
Prihova:                     petek 7. 06. 2019 Sp. Grušovje:         petek 26. 07. 2019 

Raskovec:              petek, 14. 06. 2019 Preloge:                  petek 02. 08. 2019 

Dobrova :                petek 21. 06. 2019 Vrhole:                   petek, 09. 08. 2019 

Dobriška vas:         petek 28. 06. 2019 Sevec:                    petek, 14. 08. 2019 

Pobrež:                      petek 5. 07. 2019 Prepuž:                   petek, 24. 08. 2019 

Novo Tepanje:        petek 12. 07. 2019 Vinarje:                   petek, 23. 08. 2019 

Zg. Grušovje:         petek, 19. 07. 2019 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 
 

Binkoštna nedelja 
Dekliška nedelja 

09.06.2019 

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

10.00 
1. berilo: Simona Borovnik 
2. berilo:  

Nedelja Svete Trojice 
Družinska nedelja 

16.06.2019 

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

10.00 
1. berilo: Daša Pučnik 
2. berilo: Lucija Pučnik 

12. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

23.06.2019 

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

10.00 
1. berilo: Petra Jug 
2. berilo: Žan Pem 

BINKOŠTNA NEDELJA 

SKLEP VEROUČNEGA LETA 

Dekliška nedelja 09. 06. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Franca Brumeca (obl.) 

Ponedeljek 10. 06. 2019 

Marija, Mati Cerkve 
Ob 7.00 uri za + Franca Stupana (1825) 

Torek 11. 06. 2019 

Barnaba, apostol 

Ob 19.00 za + Gabrijelo (obl.) in Avguština 

Ramota 

Sreda 12. 06. 2019 

Adelajda, devica 

Ob 19.00 za +Vido in Albina Brgleza ter 

sorodnike  

Četrtek 13. 06. 2019 

Anton Padovanski, redovnik 

Ob 19.00 za +Frančiška Skrbinška (obl.) in 

sorodnike  

Petek 14. 06. 2019 

Rihard, opat 
Ob 7.00 za + Antona Zajka 

Sobota 15. 06. 2019 Vid, mučenec  

NEDELJA SVETE TROJICE 

Družinska nedelja 

16. 06. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Marijo Rajh in Jakoba ter rodbino 

Fijavž 



ZA VSE POUČNO, še posebej za moške! Mož pripoveduje: Ne vem 
več, kako je pri nedeljskem kosilu prišlo do vprašanja o zakonskih 
tegobah. Mimobežno sem ujel, da je žena odgovarjala najinim sinovom 
takole: »Kaj pa mu je hudega (mislila je mene!)? Rada ga imam, se-
kiram ga pa pol manj, kot si sam misli, da ga!« Poskušal sem analizi-
rati njene tri pomembne trditve, razbrati njih globlji pomen, kakšno skrito 
sporočilo, kaj vem, kaj! Prvič, da mi ni hudega? Res je, žena zame 
skrbi v vseh pogledih. Če jih naštejem samo nekaj: kuha, pere, lika, 
skrbi za moje zdravje, moli zame in dela vse tisto, česar sam zaradi 
svoje invalidnosti ne zmorem. Je prava, če se izrazim po svetopisems-
ko, »ustrezna pomočnica«. Sirah je lepo zapisal: »Kdor dobi ženo, ima 
najlepše premoženje, saj je našel ustrezno pomočnico in oporni steber« 
(Sir 36, 24). Zgodovina najinega zakona je čisti dokaz te Sirahove misli. 
Samo premalo se tega zavedam in premalo sem za to hvaležen. 
Drugič. Ljubezen v zakonu je sicer pričakovana, ni pa samoumevna. 
Podatek, da te žena še vedno ljubi po več kot četrt stoletja, je za moža 
kar spodbuden, naravnost božajoč! Meni je kar okrepil ego! 
In tretjič, ker gledam z moškega brega zakonske reke, moja žena pa z 
ženskega brega, imam včasih občutek, da me sekira. Če poskušam 
pogledati z njene strani, pa vidim, da temu ni ravno tako. Ne pol manj, 
ampak tri četrt manj me sekira, se pravi, že skoraj premalo. Upam, da ni 
z nama kaj narobe? 
Žena v bistvu sploh ne sekira svojega moža! Sekira te šefinja v službi, 
pa direktorica, žena pa ne! Žena samo na neroden način izraža svoje 
ideje. Mož to razume kot sekiranje, žena pa kot prispevek k izboljšanju 
zakonskega življenja. Torej, ženina ideja je sicer odlična, predstavitev pa 
katastrofalna, vsaj tako na to gleda mož. Že ko žena samo odpre usta, 
mož refleksno in preventivno pripravi vse vzvode za svojo obrambno 
držo, če ga bo slučajno kaj pokritizirala. 
Težko priznam, ampak v svojem gledanju žena vidi precej bolje, širše in 
globlje kot mož. Moja žena vidi stvari, ki se meni niti sanjajo ne! Njeni 
možgani delujejo povsem drugače kot moji. Moji delujejo kot leseno 
računalo z barvnimi kroglicami iz šolskega muzeja, njeni pa kot zadnji 
»windowsi«! Zato je za moža kljub vsemu dobro, da posluša svojo ženo 
in jo upošteva. Vem, da je težka ta beseda, a nadaljevanje je še hujše! 
Mož se mora truditi in poskušati prepoznati ženine želje in zamisli. In jih 
izpolniti, uresničiti. Ko žena reče: »Jaz imam pa eno idejo!«, lahko mož 
kar ugasne računalnik, odloži telefon, pospravi orodje, zaklene delavnico 
– in prisluhne, kaj mu ima povedati (pa ne v tem stilu: »Kaj že spet 
teži?!«). Na koncu, ko bo vse izpeljano, bo ugotovil, da ideja sploh ni bila 
slaba. Še več, žal mu bo, da se tega ni sam domislil! 
 

Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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Benedikt XVI: Pri današnjem slovesnem obhajanju Binkošti smo pova-
bljeni izpovedati našo vero v navzočnost in delovanje Svetega Duha ter 
klicati njegovo izlitje na nas, na Cerkev in na ves svet. Zato še posebej z 
vso zavzetostjo vzklikajmo skupaj z Cerkvijo: „Pridi Sveti Duh.“ Ta tako 
preprost in neposreden vzklik, a hkrati tako izjemno globok, je najprej 
privrel iz Kristusovega srca. Sveti Duh je namreč dar, za katerega je 
Jezus prosil in nenehno prosi Očeta za svoje prijatelje, torej prvi in osno-
vni dar, ki ga je za nas pridobil s svojim vstajenjem in vnebohodom.  
Gospod Jezus je rekel svojim učencem: 'Če me ljubite, se boste držali 
mojih zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo Tolažnika, 
Pomočnika, Zagovornika, Posrednika, Prijatelja, da bo ostal pri vas ve-
komaj'. V tem se je razkrilo Jezusovo sinovsko in bratsko srce, ki je v 
nenehni molitvi. Ta molitev doseže svoj vrhunec in dopolnitev na križu, 
kjer Kristusov vzklik postane eno s popolno podaritvijo samega sebe.  

Ob praznovanju današnjega slovesnega praznika binkošti v bo-
goslužju ponovno podoživimo rojstvo Cerkve (Apd 2,1-13). Petdeset dni 
po veliki noči se je namreč Sveti Duh spustil na skupnost učencev, ki so 
enodušno vztrajali v molitvi z Jezusovo materjo Marijo in z dvanajsterimi 
apostoli (Apd 1,14; 2,1). Lahko rečemo, da je s prihodom Svetega Duha 
pravzaprav slovesni začetek Cerkve. V tem nenavadnem dogodku 
najdemo bistvene in opredeljujoče značilnosti Cerkve. Cerkev je ena, kot 
skupnost na Binkošti, ki je bila 'enodušno' zbrana v molitvi, bila je namreč 
'kakor eno srce in ena duša' (Apd 4, 32). Cerkev je sveta, ne zaradi svojih 
članov, temveč ker jo poživlja Sveti Duh, ki stalno usmerja pogled na 
Kristusa, da se tako upodablja po Njem in po njegovi ljubezni. Cerkev je 
katoliška, saj je evangelij namenjen vsem ljudstvom in zato je Sveti Duh 
storil, da je že na začetku govorila vse jezike. Cerkev je apostolska, saj 
zgrajena na temelju apostolov zvesto varuje njihov nauk skozi nepretrga-
no verigo škofovskega nasledstva. Cerkev je pa tudi misijonarska, saj je 
od binkoštnega dne naprej Sveti Duh, ne preneha priganjati na poti sveta 
vse do skrajnih meja zemlje in vse do poslednjih časov. 
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