
 

 
 

1. V četrtek bo praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi, zato bosta maši 
zjutraj in zvečer. Po večerni maši bo procesija z Najsvetejšim. Pridite in 
skupno izpovejmo svojo vero v Kristusovo navzočnost v oltarnem zakra-
mentu.  

2. 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 in dar (15,- eur, lahko pa tudi kaj več) 
lahko oddate (danes in še dve nedelji) po maši v veroučni učilnici. Hvala 
za razumevanje! 

3. Iskrena hvala Viliju Podgrajšku za dograditev za priklop priključkov za 
traktor in popravilo avta; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse 
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

Papež Frančišek: Z Bogom se ne trguje 
Krščansko življenje je življenje zastonjskosti. Jezus pravi: »Zastonj ste 
prejeli, zastonj dajajte.« Zveličanja ne moremo kupiti, ampak nam je dano 
zastonj. Bog nas rešuje zastonj, ne zaračunava nam. In kakor je Bog storil 
z nami, tako moramo tudi mi delati z drugimi. Ravno v tem je zastonjskost 
Boga. In to je ena najlepših stvari, je pripomnil papež: 
»Vedeti, da je Gospod poln darov, ki nam jih lahko da. A prosi za samo 
eno stvar: da se naše srce odpre. Ko mi pravimo 'Oče naš' in molimo, 
odpremo srce, da bi vanj prišla ta zastonjskost. Ni odnosa z Bogom izven 
zastonjskosti. Včasih, ko potrebujemo nekaj duhovnega ali neko milost, 

pravimo: 'Sedaj se bom postil, delal bom pokoro, molil devetdnevnico …' 
Kar je prav, a bodite pozorni: s tem ne 'plačamo' za milost, da bi 'kupili' 
milost; to je namenjeno razširitvi tvojega srca, da bi vanj prišla milost. 
Milost je zastonj.« 

Telovska procesija 
Izmed vseh procesij velja telovska procesija za »procesijo vseh procesij«, 
saj gre za slovesni obhod, med katerim nosimo Kristusa navzočega pod 
znamenjem evharističnega kruha. Že v pravilih oglejskega kapitlja iz leta 
1254, ki omenja telovsko procesijo ter molitveno bogoslužje in mašo v 
čast sv. Rešnjemu telesu je rečeno, »naj se ta praznik obhaja z največjimi 
slovesnostmi«, ali kakor beremo v Svetem pismu, da je izvoljeno ljudstvo 
potovalo v obljubljeno deželo v »praznični procesiji in z navdušenim pet-
jem.« (4 Mz 9-10) Kakor je Kristus nekoč hodil po zemlji in blagoslavljal 
sad zemlje in delo človeških rok, tako blagoslavlja tudi danes v skrivnosti 
sv. Rešnjega telesa naša polja, vinograde, vrtove in gozdove, naše delo 
in prizadevanje za krščansko omiko ter življenje po evangeliju. S procesijo 
posnemamo žene in apostole na poti v Emavs, se veselimo Njegove 
navzočnosti, poslušamo Njegovo besedo in ga častimo s pesmijo in molit-
vijo.Telovska procesija je navzven javno priznanje in izpoved naše vere, 
ki jo kot krščansko občestvo dajemo svojemu Gospodu sredi strukture 
civilne družbe, medtem ko je navznoter utrditev, poživitev in preverba 
lastne vere ter izpraševanje vesti o tem, kaj mi pomeni Kristus v mojem 
življenju. Zato je lahko telovska procesija tudi slehernemu nova spodbuda 
k ponosnejšemu izpovedovanju pripadnosti h Kristusu. Kristus ne spada 
le v notranjost cerkve, ampak v notranjost nas, ki smo živa Cerkev, Kris-
tusovo mistično telo. 

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. 

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 

13. nedelja med letom 
30.06.2019 

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

10.00 
1. berilo: Pavlica Pučnik 
2. berilo: Tina Sojar Voglar 

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 rod-

bino Fijavž 

Ponedeljek 17. 06. 2019 

Terezija, redovnica 
Ob 19.00 za + Ano Vagner (1817)  

Torek 18. 06. 2019 

Gregor Janez Barbarigo, škof 
Ob 19.00 za + Stanka Kuka (1661) 

Sreda 19. 06. 2019 

Nazarij, prvi koprski škof 
Ob 19.00 za + Ivana Retuznika (1631) 

Četrtek 20. 06. 2019 

SV. REŠNJE TELO IN KRI 

TELOVSKA PROCESIJA 

Ob 7.00 za + Ivana Kumra (obl.) 

Ob 19.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek 

Žužman (1841) 

Petek 21. 06. 2019 

Alojzij Gonzaga, redovnik 
Ob 7.00 za + Angelo Pliberšek (obl.) 

Sobota 22. 06. 2019  

Janez Fisher, Tomaž More, mučenca 

Ob 7.00 za + Alojzijo (obl.), Franca, Zdenka 

in Maksimiljana Breznika 

Ob 11.00 krst Oskarja Aleksandra Hojnika 

12. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

23. 06. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Leopolda Brumeca (obl.) in 

sorodnike 



SVETNIK TEDNA – Alojzig Gonzaga, redovnik 

Svetniki so junaki, le junaki morejo postati svetniki.« Papež Pavel VI. je sv. 
Alojzija v radijskem govoru ob 400-letnici njegovega rojstva označil kot "mojs-
trovino kulture in milosti". Hitro je dosegel duhovno popolnost, kateri je posvetil 
bistrino duha in močan značaj. Bil je angel čistosti in zgled svetosti mladega 
človeka brez primere. Svoje življenje je doumel kot dar, ki naj ga deli bližnjemu. 
Izšel je iz plemiške družine Gonzaga, rodil pa se je 9. marca 1568 na gradu 
Castiglione blizu Gardskega jezera. Vsi so se bali, da novorojenček ne bo pre-
živel, tudi za mater so izgubili upanje. Otroka so krstili v sili na ime Aluigi (Aloj-
zij). Preživela sta oba. Pobožna mati je otroka zgodaj naučila 'umetnosti molit-
ve' in dobrote do revežev. Oče pa ga je že v nežni otroški dobi začel uriti v 
vojaških spretnostih, ker ga je določil za dediča mejne grofije. Vzel ga je s seboj 
v vojaški tabor, kjer je bilo okolje vse prej kot zdravo za otroško dušo. Na srečo 
tam ni ostal dolgo. Vrnil se je k materi in ob njej začel misliti na to, da bi svoje 
življenje posvetil Bogu. Oče je svoja sinova Alojzija in Rudolfa poslal na medi-

čejski dvor v Firence, da bi se izobrazila v svetnih vedah. 
Med bivanjem v tem mestu je Alojzij pred podobo Marijine-
ga oznanjenja naredil zaobljubo čistosti za vse življenje; v 
povračilo je od nje prejel milost, da nikoli ni čutil skušnjave 
zoper čistost, kot je sam povedal. Ko mu je bilo dvanajst let, 
si je izbral geslo: »Kaj je to za večnost?« in v luči tega gesla 
vse presojal. Skoraj dve leti je skupaj s starši in z bratom 
preživel na španskem dvoru. Tam je živo začutil, da ga Bog 
kliče k jezuitom. Ko je to namero razodel materi, je bila zelo 
vesela; potem pa še očetu, ki pa je bil odločno proti. Brez 
očetovega dovoljenja ga jezuiti niso hoteli sprejeti. Alojzij je 
pri svoji odločitvi vztrajal tako odločno, da se je oče nazad-
nje le vdal. Preden je zapustil svoj gosposki dom, se je 

Alojzij pred vsem sorodstvom odpovedal dediščini v korist svojega brata Rudol-
fa. 25. novembra 1585 je sedemnajstletni Alojzij vstopil v jezuitski noviciat v 
Rimu. V Družbi Jezusovi je preživel šest let in ves čas je bil vsem vrstnikom pa 
tudi starejšim članom reda vzor pobožnosti in zvestobe redovnim pravilom. V 
letih 1590 in 1591 je v po mnogih pokrajinah Italije divjala kuga. Bogoslovec 
Alojzij Gonzaga je stregel kužnim bolnikom in se tudi sam okužil. Napovedal je, 
da bo umrl v osmini praznika svetega Rešnjega telesa. Poslovil se je od vseh, 
ki so stali okoli njegove bolniške postelje ter jim dejal, da se "odpravlja na pot v 
nebesa". Provincial je na to rekel: »Ta govori o smrti, kot da bi šel na izlet v 
Frascati!« Svojo dušo je izročil Stvarniku v noči med 20. in 21. junijem 1591, 
star komaj triindvajset let. Med blažene je bil prištet štirinajst let po smrti, za 
svetnika pa ga je razglasil papež Benedikt XIII. leta 1726 skupaj z drugim mla-
dim jezuitom Poljakom Stanislavom Kostkom. Tri leta kasneje ga je postavil za 
zavetnika mladine, posebno študentov. 

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

Živimo v miru z blagoslovom. 

16. 06. 2019 – 23. 06. 2019  

 

 

Na znani ruski ikoni Svete Trojice, ki jo je naslikal menih Rubljov, so 
upodobljeni trije angeli, ki obiščejo Abrahama in predstavljajo tri Božje 
osebe, ki sedijo ob mizi. Že bežen pogled na ikono pritegne prazen pros-
tor, ki je med njimi. Ta praznina pomeni odprtost, gostoljubje in dobro-
došlico vsakemu človeku, tudi tujcu in izobčencu. Tu je prostor za 
vsakega človeka. Nihče ni izključen. Pomeni Božje vabilo, da se včlenimo 
v življenje Svete Trojice. Bog nikogar ne 
izključuje. Ne odpravi nas na vratih, ampak 
nas povabi v svoje življenje, da postanemo 
deležni njegovega življenja. Vabi nas k svoji 
mizi. Ljubi nas in želi svoje življenje deliti z 
nami. Namreč: »Bog je svet tako ljubil, da je 
dal svojega edinorojenega sina, … (Jn 3, 16) 
da bi se svet po njem rešil« (17).  
 

Sveti Janez Zlatousti je dejal, da je prva 
podoba Svete Trojice zakon. Mož in žena 
nista enaka. Bog sam je razdelil človeško 
naravo na moško in žensko, da bi ju združil v 
ljubezni. V družini je zato oče podoba Očeta, 
sinovi Sina, mati, ki vse združuje, pa je podoba Svetega Duha, ki je v 
hebrejskem jeziku ženskega spola (Ruah). V drugem pismu Korinčanom 
sveti Pavel vernikom kliče, naj bo z njimi »Bog ljubezni« (1 Kor 13, 11). 
Naš pesnik Prešeren v Krstu pri Savici enako opiše Boga: da pravi Bog se 
kliče Bog ljubezni. Ljubezen je najznačilnejša lastnost Boga: »Kjer je 
resnična ljubezen, tam je Bog,« pojemo pri bogoslužju. Prava ljubezen 
prihaja od Boga in nas dviga k Bogu. Neki ruski modrec opisuje težave 
v ruski družini. Oče pije, otroci trpijo, svetla točka, ki vse združuje, pa je 
mati. Ona nesebično ljubi, nikogar ne izključuje, ampak vse vabi k mizi, 
zato združuje in rešuje družino. Ljubezen je najgloblja združevalna sila. 
Zato se je treba vrniti k osebi, ki vse združuje, kajti če ni ljubezni, padejo 
medsebojni odnosi. (Božo Rustja) 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/avt/E9EE2EC39D1D4045C1257202005C5169?OpenDocument

