
 

 
 

1. ORATORIJ 2019 bo potekal od 15.7. do 21.7.2019. Prijavnice in dar (15,- 
eur, lahko pa tudi kaj več) lahko oddate (samo še danes) po maši v vero-
učni učilnici.  

2. Pretekli ponedeljek smo gostili 15 slovenskih kanonikov iz različnih 
(nad)škofij. Bili so presenečeni nad urejenostjo liturgičnega in pastoralnih 
prostorov ter okolice.   

3. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za delo v vinogradu, Martinu Juhartu in 
Simonu Korošcu za košnjo trave, Pavlici Pučnik za rože; hvala za čiščenje 
in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in 
dobroto. 

4. Po težki bolezni je umrl p. Milan Holc OFMConv, ki je 
dolga leta prihajal v našo župnijo spovedovat pred praz-
niki. Pogrebna maša s pogrebom bo na praznik Ptujsko-
gorske Božje Matere, v torek, 2. julija 2019 ob 15.00 uri 
na Ptujski Gori. Priporočam ga v molitev. R.I.P. 

Pravila komuniciranja med zakoncema – pravilo dotika: težko je biti 
jezen na nekoga, ki se vas dotika.  
To je težko izpeljati, ko se je prepir že začel. Primernejši čas za vpeljavo 
tega pravila je medtem, ko se pripravljata na pogovor, ko se usedeta in 
vesta, da bosta mogla rešiti določeno težavo, ki morda vodi v spor. 
Sami najbolje veste, katere so te »šibke točke« v vajinem zakonu. Kaj so 
tisti sprožilci, ki vaju pogosto pripeljejo do spora. Takrat je zelo primerno, 

da se zakonca usedeta drug poleg drugega in se dotikata – bodisi je to 
držanje za roke, preplet nog … Opazila bosta, da ko se bo začel pogovor 
odvijati v nevarno smer, navadno drug drugega nevede izpustita; težko se 
je kregati z nekom, ki se vas nežno dotika. Ko to opazita, bosta morala pri 
sebi narediti odločitev – ali se bosta skregala ali pa bosta umirila pogovor 
in ostala povezana. 
Pravilo primernega časa: uspeh pogovora je boljši, če skrbno iz-
beremo primeren čas. Skrbno izbran čas pogovora je velikega pomena. 
Ko nas nekaj muči, je skušnjava, da bi to rešili hitro, velika. A zelo 
pomembno je, da se zavemo, da je skrbno izbran čas pogovora velikega 
pomena. Na primer: mož in žena se okoli 23.00 odpravljata spat, ko mož 
v postelji ženi nenadoma reče: »Kaj misliš, da naj storiva z Jakobom in 
njegovo šolo, res mu kaže slabo?« Vprašanje, ki je sicer na mestu in o 
katerem bi se žena neznansko rada pogovorila, a tri, štiri ure pred tem. 
Zdaj pa je pripravljena na spanje in ne na dolgo debato. Ne razčiščujmo, 
ko smo utrujeni ali napeti. Izbor časa je pomemben, saj zapelje pogovor v 
pravo ali pa napačno smer.              Vir: iskreni.net; familylife.com 

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je liberalizem zastarel. Gre za 
ideologijo, na kateri temeljijo zahodne demokracije in dejal: Liberalci ne 
morejo nikomur ničesar narekovati, kar poskušajo početi zadnja deset-
letja. Po njegovem mnenju je liberalizem v nasprotju z interesi večine 
prebivalstva.. Kritičen je do nemške kanclerke Angele Merkel, ki je dovoli-
la prihod milijona beguncev v Nemčijo, kar je njena največja napaka. 
Migranti lahko nekaznovano ubijajo, ropajo in posiljujejo, ker je treba 
njihove pravice, ki jih imajo kot migranti, zaščititi! 
O LGBT osebah (lezbijke, geji, biseksualci…) pa je dejal: „Naj bodo vsi 
srečni, vendar to ne sme zasenčiti kulture, tradicije in tradicionalnih 
družinskih vrednot milijonov ljudi, ki sestavljajo jedro prebivalstva.“ 
 

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. 
 

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 

14. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

07.07.2019 

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

10.00 
1. berilo: Urška Flis 
2. berilo: Polona Mlakar 

13. nedelja med letom 

Prvi mučenci rimske Cerkve 

30. 06. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Karla Založnika 

Ponedeljek 01. 07. 2019 

Oliver Plunkett, škof 
Ob 7.00 za +Gabrijela in Pavlo Kumer (obl.)  

Torek 02. 07. 2019 

Ptujskogorska Mati Božja 
 

Sreda 03. 07. 2019 

Tomaž, apostol 
Ob 19.00 za + Terezijo Mlakar (obl.) 

Četrtek 04. 07. 2019 

Urh (Urlih, Uroš), škof 

Ob 19.00 za + Julijano, Ivana in Stanka Mlakar-

ja 

Petek 05. 07. 2019 

Ciril in Metod 

Slovanska apostola 

Ob 7.00 za +Štefanijo in Ignaca Podergajsa ter 

Alojzijo Višnar  

Ob 19.00 + hčerko Lidijo Pučnik (obl.) in Emila 

Škornika ter starše Janeza in Julijano Pučnik 
Sobota 06. 07. 2019  

Marija Goretti, devica, mučenka 
Ob 7.00 za + Vido (obl.) in Albina Brgleza 

14. nedelja med letom 

Nedelja Slovencev po svetu 

07. 07. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Stanka Kompareta in druge + duš-

ne pastirje na Prihovi 



15. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

14.07.2019 

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

10.00 
1. berilo: Tina Pučnik 
2. berilo: Pija Pučnik 

 
SVETNIK TEDNA – sv. Marija Goretti, devica, mučenka 
 
Nemški pisatelj Wilhelm Hünermann je slovenskim bralcem znan po svojih življenjepisnih 
romanih o raznih svetniških osebnostih. V slovenskem prevodu imamo tudi njegov 
roman o današnji svetnici Mariji Goretti, ki je umrla dvanajstletna, ko je branila svojo 
dekliško čast. Cerkev jo je razglasila za mučenko čistosti in jo mladim postavila za vzor-
nico. Bistvo njenega svetništva povzema naslov Hünermannovega romana, ki se glasi 
Lilija nad močvirjem. Marija Goretti je zadnja leta svojega kratkega življenja preživela na 
Pontinskem močvirju južno od Rima, kamor se je njena družina priselila iz kraja Corinal-
do pri Anconi, kjer je Marija zagledala luč sveta 16. oktobra 1890. Tam so Gorettijevi 
imeli majhno posestvo, ki pa ni rodilo dovolj kruha za šest otrok. Leta 1899 so se preselili 
v okolico mesta Nettuno, kjer je oče vzel v zakup precej zemlje. Skupaj z vdovcem 
Serenellijem in njegovim sinom Aleksandrom so stanovali v isti hiši in mati Assunta 
Goretti je gospodinjila za obe družini. Že po enem letu je poglavarja Gorettijeve družine 
pobrala močvirska mrzlica in mati Assunta je morala namesto njega garati na polju, 
gospodinjska opravila pa je prevzela desetletna hči Marija, njuna prvorojenka. To srčno 
dobro dekletce je v trdih življenjski okoliščinah zgodaj dozorelo. Sosedje so govorili, da 

je 'angelski otrok' in so jo drugim postavljali za zgled. Oče 
Serenelli se je vdajal pijači, njegov sin Aleksander pa je bil 
mladostnik, ki ni znal obvladovati svojih nagonov. Ko je dan 
za dnem opazoval ljubko malo gospodinjo Marijo Goretti, se 
je vnemalo njegovo poželenje. Sredi leta 1902 jo je dvakrat 
skušal pripraviti do tega, da se mu vda, Marija pa ga je odlo-
čno zavrnila: »Raje se dam ubiti, kot da bi storila kaj takega!« 
Moč je črpala iz svetega obhajila, ki ga je prejela tudi dva dni 
pred svojo smrtjo. Usodnega 5. julija 1902 je Aleksander 
opoldne prišel domov in našel Marijo samo. Odvlekel jo je v 
spalnico. Ker se mu je upirala, jo je večkrat zabodel z nožem. 
Sosedje so slišali Marijine krike in so napadalca pregnali. 
Ranjeno deklico so peljali v bolnišnico v Nettuno, kjer je nas-

lednji dan umrla. Še v nezavesti je v ponavljala: »Nikar, Aleksander! To je greh. Prišel 
boš v pekel« Serenellija so obsodili na trideset let ječe. Marija Goretti, njegova nedolžna 
žrtev, ki jo je on imenoval 'moj angel varuh', mu je izprosila milost iskrenega kesanja. Od 
leta 1939 je živel kot tretjerednik v kapucinskem samostanu v Macerati, kjer je 6. maja 
1970 umrl. V pismu, ki ga je zapustil, je zapisal: »Ko se oziram nazaj, moram priznati, da 
sem v mladosti ubral napačno pot, pot zla, ki me je pripeljala v nesrečo. Tako sem 
potem zagrešil tisti zločin. Še vedno mi v ušesih odmevajo besede odpuščanja.« Assun-
ta Goretti je 24. junija 1950 doživela nesluteno srečo: bila je med polmilijonsko množico 
na Trgu svetega Petra v Rimu, ko je papež Pij XII. njeno hčerko Marijo razglasil za svet-
nico. Ob njej je bil tudi Aleksander Serenelli, ki je mater Assunto prosil odpuščanja. »V 
življenju skromne deklice,« je v svojem nagovoru ob tej slovesnosti dejal papež, »ki smo 
jo obdali z najvišjo častjo, moremo videti zgled, ki ni vreden samo nebes, ampak ga 
mora občudovati in častiti tudi naš čas. Družinski očetje in matere lahko spoznajo, kako 
naj vzgajajo otroke, ki jim jih je dal Bog, v svetosti in junaštvu in izpolnjevanju tega, kar 
zahteva katoliška vera.« 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

 

13. NEDELJA MED LETOM 

»Hodi za menoj!« 

30. 06. 2019 – 07. 07. 2019  

 

 

Papež Frančišek: Veselje, da smo v Cerkvi bratje in sestre 
Sveta Peter in Pavel sta na ikonah včasih upodobljena, kako po-

dpirata zgradbo Cerkve. To nas spominja na besede iz evangelija, ko 
Jezus pravi Petru: »Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo 
Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala« (Mt 16,18). To je prvič, 
da Jezus izgovori besedo 'Cerkev', je izpostavil papež Frančišek in pova-
bil, naj se ne zaustavimo samo pri samostalniku, ampak pomislimo na 
svojilni pridevnik moja: »moja Cerkev«.  

»Jezus ne govori o Cerkvi kot neki zunanji stvarnosti, ampak 
izrazi veliko ljubezen, ki jo goji do nje: moja Cerkev. Navezan je na Cer-
kev, na nas.« Sv. Pavel piše: »Kristus je ljubil Cerkev in dal zanjo sam 
sebe« (Ef 5,25). Kot pojasni apostol, to pomeni, da Jezus ljubi Cerkev 
kakor »svojo nevesto«. On z nežnostjo gleda svojo Cerkev, jo ljubi z 
absolutno zvestobo, kljub našim napakam in izdajstvom.  

Tudi mi lahko ponovimo: »Moja Cerkev.« In povabil: »Ne izreci-
mo tega z občutkom izključujoče pripadnosti, ampak z 
vključujočo ljubeznijo. Ne da bi se branili pred drugimi, 
ampak da bi se učili lepote biti z drugimi, kajti Jezus 
nas hoče združene in odprte. Cerkev namreč ni 'moja', 
ker odgovarja mojemu jazu, mojim hotenjem, ampak 
ker jaz vanjo vlivam svojo ljubezen. Moja je, ker skrbi 
zame, ker kakor apostola na ikoni jo tudi jaz lahko 
podpiram. Kako? Z bratsko ljubeznijo.« 

Na neki drugi ikoni sta sveta Peter in Pavel upodobljena v 
medsebojnem objemu. Med seboj sta si bila zelo različna, a kar ju je 
povezovalo, je bilo, da sta skupaj govorila »moj Gospod«. Frančišek je 
pojasnil: »Brata po veri nas vabita, naj ponovno odkrijemo veselje, da 
smo bratje in sestre v Cerkvi.  

Na ta praznik, ki povezuje oba apostola, tako zelo različna, bi bilo 
lepo reči: 'Hvala, Gospod, za to osebo, tako zelo drugačno od mene. Je 
dar za mojo Cerkev.' Različni smo si, a to nas bogati, to je bratstvo. 

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

