
 

 
 

1. Jutri ob 7.00 uri grem z mladimi in z ministranti (okr. 40) na petdnevne 
počitnice v Piran. Iskrena hvala vsem, ki ste nas obdarili z raznovrstnimi 
darovi, da bo teden še lepši in še bolj osrečujoč. 

2. Hvala Simonu Korošcu, Martinu Juhartu, Damijanu Tomažiču in Dragu 
Skerbišu za raznovrstna dela: košnjo trave, polaganje tlakovcev; betoni-
ranje itd.; hvala Janku Juhartu za kitanje in pleskanje okenskih »špalet«; 
hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno 
vašo pomoč in dobroto. 

3. Nocoj pride g. Zvone Podvinski.  
Dobrodošel med nami!  

Papež Frančišek: Družine so 
delavnice človeškosti. Kakšen svet 
želimo prepustiti prihodnosti? Pre-
pustimo svet z družinami. Poskr-
bimo za družine, ker so resnične 
šole za jutri, prostor svobode, sre-
dišča človeškosti. Njim namenimo 
dolžni čas tako osebne kot skup-
nostne molitve. Molimo, da bi dru-
žine po zaslugi molitvenega življe-
nja in ljubezni postale vedno bolj 
»delavnice človeškosti«. 

 

 

VNEBESAVZETA 

 

Pozdravlja te vesoljni 

svet, 

Kraljica Vnebovzeta; 

radujemo se z angeli 

in pojemo ti speve. 

 

Edino, prvo iz ljudi, 

tvoj Sin je poveličal, 

povzdignil k sebi je v 

nebo 

te z dušo in telesom. 

 

Svetišče čisto si bilà 

za živega Gospoda; 

po grehu nedotaknjena, 

izvzeta iz trohnobe. 

 

Zdaj dvignila si se 

domov, 

da pot še nam pokažeš 

in iz temè in žalosti 

prišlì bi kdaj v nebesa. 
 

Zdenka Serajnik 
 

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. 
 

18. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

04.08.2019 

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

10.00 
1. berilo: Lucija Pučnik 
2. berilo: Petra Jug 

19. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

11.08.2019 

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

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

20. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

18.08.2019 

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

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

18. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

04. 08. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + starše Rudolf (iz Prelog) 

Krst Ivane Cugmas 

Ponedeljek 05. 08. 2019 

Marija Snežna (Nives) 
Ob 7.00 za + Marijo in Ludvika Zorka (1890) 

Torek 06. 08. 2019 

Jezusova spremenitev na gori 
Ob 7.00 za + Emila Škornika (1968) 

Sreda 07. 08. 2019 

Sikst II., papež 

Ob 7.00 za +Marijo Uršič (obl.), Antona in sorod-

nike  
Četrtek 08. 08. 2019 

Dominik, duhovnik 
Ob 19.00 za + Franca Stupana (1826) 

Petek 09. 08. 2019 

Terezija B. od Križa  

(Edith Stein), mučenka 

Ob 19.00 za + Štefana Pučnika (obl.) in Marijo (iz 

Prelog) 

Sobota 10. 08. 2019  

Lovrenc, diakon 

Ob 7.00 za + Ivana Kóvača, Gorazda Godeca in 

starše, + Terezijo Klic 

Ob 7.00 za + Leopolda Juharta in sorodnike 

19. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

11. 08. 2019 

Ob 7.00 za + Silvo Pliberšek 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za vse + iz družine Jančič 

1. Veselje vstaja iznad vseh gorá, 

po naših poljih rádost valovi, 

odmeva tam, kjer smrekov gozd šumi, 

sprosti se v pesmi žitnega poljá. 
 

2. Povsod, Vnebesavzeta, si doma, 

povsod naš rod te ljubi in časti, 

zaupa svoje delo ti, skrbi, 

saj dobro ti je znana bol sveta. 
 

3. Za tabo se dviguje naš pogled, 

ker vemo, da ne boš nas pozabila, 

želiš deliti svojo srečo z nami. 
 

4. Zato,  o Mati, nismo nikdar sami, 

ti našo pot v nebo si razsvetlila, 

da s tabo venča nas – neskončno Svet! 

Zdenka Serajnik 



SVETNICA TEDNA – Terezija Benedikta od Križa – Edith Stein 
 
Iz mlade žene, ki je iskala resnico, je po tihem delovanju božje milosti postala 
svetnica in mučenka: s. Terezija Benedikta od Križa. Danes ponavlja z nebes 
za nas besede, ki so oblikovale njeno življenje: 'Jaz pa se bom hvalila samo s 
križem Jezusa Kristusa'.« Tako je dejal papež Janez Pavel II., ko je 11. 
oktobra 1998, ko je razglasil za svetnico Edith Stein – sestro Terezijo Bene-
dikto od Križa, katero je bil uvrstil med blažene 1. maja 1987 v Kölnu. Od leta 
1999 je skupaj s sv. Katarino Siensko in sv. Brigito Švedsko sozavetnica 
Evrope. Življenjska pot te svetnice našega časa se je pričela 12. oktobra 
1891 v mestu Breslau v tedanji nemški Šleziji, današnjem poljskem 
Wroclawu. Bila je sedmi in zadnji otrok verne judovske družine, njena ljub-
ljenka – ne le zato, ker je bila najmlajša, ampak tudi zaradi svoje izredne 
bistrosti. Ko je imela dve leti, je umrl oče Siegfrid, premožen lesni trgovec, in 
skrb za družino je padla na ramena matere Avguste, ki pa je bila pogumna in 

odločna žena. Nadarjena Edith je po končani srednji šoli izbrala 
študij filozofije najprej v rodnem mestu, potem pa v Gottingenu, 
kjer je predaval Edmund Husserl, ustanovitelj fenomenološke 
šole. Bila je njegova najboljša učenka. Ko si je leta 1916 z naj-
višjimi ocenami pridobila naslov doktorice filozofije, je doživela 
'prvo srečanje s križem' ob ženi, katere mož je padel na fronti, 

pa je ta težka izguba ni strla. »Otipljivo sem prvič pred seboj videla Cerkev, 
rojeno iz odrešilnega Kristusovega trpljenja, v njeni zmagi nad križem in 
želom smrti.« Njeno srce se je odprlo Bogu. Na novo leto 1922 je prejela 
sveti krst: za krstno ime si je izbrala ime Terezija, po svetnici (sv. Tereziji 
Avilski), ki jo je pripeljala med božje otroke. Kmalu po krstu se je preselila v 
mesto Speyer, kjer so jo sprejele v svojo hišo redovnice dominikanke. Učila je 
po raznih šolah. 12. oktobra 1933, na svoj 42. rojstni dan, se je Edith poslovi-
la od svoje ljubljene matere in prestopila prag karmeličanskega samostana 
Köln-Lindenthal. Tri dni zatem, 15. oktobra, na god svoje krstne zavetnice, je 
postala karmeličanka – sestra Terezija Benedikta od Križa. Leta 1935 je 
izrekla svoje začasne, leta 1938 pa večne zaobljube. Nacistično divjanje 
zoper Jude je postajalo vse bolj silovito, zato so jo predstojnice poslale v 
karmel Echt na Nizozemskem, da bi bila na varnem. Tja je prišla na Silves-
trovo 1938, poldrugo leto kasneje je prišla za njo tudi njena sestra Rosa, ki je 
opravljala službo samostanske vratarice. Poleti 1940 so nevtralno Nizozem-
sko zasedli Nemci in tam živeči Judje so se morali bati najhujšega. 2. avgusta 
1942 so esesovci potrkali na vrata karmela Echt in zahtevali, da jim izročijo 
sestri Stein. Teden dni kasneje, 9. avgusta 1942, sta z drugimi 300 žrtvami 
zgoreli v krematoriju zloglasnega koncentracijskega taborišča Auschwitz. 
Uresničilo se je, kar je zapisala: »Ne more nas rešiti človeška dejavnost, 
marveč Kristusovo trpljenje. Imeti pri tem svoj delež, to je moje hrepenenje.« 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

18. NEDELJA MED LETOM 

»Ne lážite drug drugemu« (Kol 3,9a) 

04. 08. 2019 – 11. 08. 2019  

 

 

V prihodnjem tednu bomo obhajali praznik Jezusove spremenitve na 
gori Tabor. Dogodek se zgodi na gori, ki je simbol bližine Boga. Je kraj 
tišine, molitve in pogovora z Bogom.  

- na gori Horeb je Bog poklical Mojzesa za voditelja Izraelcev in 
razodel Božje ime, 
- na gori Sinaj je sklenil zavezo z Izraelom in jim dal deset zapovedi.  
Tudi v Novi zavezi Jezus izbere na gori apostole in jih pošlje v svet;  
- na gori se spremeni in se trem apostolom (Petru, Jakobu in Janezu) 
razodene kot Božji Sin; 
- na Oljski gori ima govor o ponovnem prihodu, prav tako na gori 
razglasi novo postavo in blagre.  

Biti na gori pomeni biti v Božji bližini in pogovoru z Njim. Samarijanka je 
rekla Jezusu: »Naši očetje so častili Boga na gori, vi (Judje) pa pravite, da 
ga je treba častiti v Jeruzalemu. In Jezus ji pove, da ni toliko važno kje ga 
častimo, ampak da ga častimo v »duhu in resnici«, to je, da ga častimo s 
srcem, da smo pri češčenju oz. molitvi zbrani, nenarejeni, preprosti, 
zaupljivi in iskreni.  

Namen vsakega bogoslužja je ob češčenju in 
darovanju Bogu tudi ta, da se učimo biti preprosti, 
zaupljivi, iskreni in v dialogu z bližnjim kot z Bogom. 
Najvišji sad bogoslužja pa mora biti spremenjenje 
naših src, upodobitev naših src po Njegovem srcu. 

Peter je Jezusu dejal: »Gospod, dobro je, da 
smo tukaj! Naredimo tri šotore.« S temi besedami je 
potrdil, kako lepo in prijetno je biti z Gospodom, 
obenem pa je s tem izrazil željo, da si želi to srečo 
podaljšati v življenje.  

Po Jezusovem spremenjenju se je zaslišal glas 
iz nebes: „Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega 
poslušajte.!“ 

Lepo je poslušati in slediti Jezusu, ki nas vsak dan kliče, naj hodimo 
za njim. Kljub vsem težavam, ki spremljajo danes naše delo in življenje, 
ne preslišimo Njegovega glasu, ki nam govori v globini našega srca. 

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

