
 

 
 

1. Iskrena hvala g. Zvonetu Podvinskemu, ki me je v preteklem tednu 
nadomeščal in bo ostal z nami še do 17. avgusta. Vedno dobrodošel! 

2. Pretekli teden smo bili na morju z mladimi. Iskrena hvala za mnoge 
dobrote in darove, Janku Juhartu za prevoz, gospodinji Mirjani Magič, 
Magdi Sagadin in Alenki Deželak za delo v kuhinji. Iskren boglonaj! 

3. Pred nami je največji župnijski praznik, praznik Marijinega Vnebovzetja. 
Začetek praznovanja bo z večernicami v sredo zvečer ob 20.00 uri., nato 
bo procesija s kipom Božje Matere, z lučkami, godbo, gasilci in vsemi 
vami. Med procesijo bomo prepevali Marijine pesmi, medtem ko nas bo 
spremljala godba na pihala iz Svetine. Pridite in se slovesno pripravimo 
na praznovanje praznika Marijinega vnebovzetja! Bogoslužje večernic in 
procesijo bo vodil nadškof msgr. Marjan Turnšek. Vabljeni! 
Na praznik Marijinega Vnebovzetja bodo svete maše kot po navadi na ta 
praznik: prva romarska maša ob 6.30, ki jo bo vodil g. Zvone Podvinski, 
nato romarska maša ob 8.00 uri, ki jo bo vodil rojak Peter Pučnik in tretja 
romarska maša ob 10.00 uri, ki jo bo vodil upokojeni mariborski nadškof, 
msgr. dr. Marjan Turnšek. Pri vseh mašah bo blagoslov cvetja in zelišča. 

Zato vas prosimo, da prinesete k 
blagoslovu cvetje in zdravilna 
zelišča. Z njimi se bomo zahvalili 
Bogu za  lepoto stvarstva in za 
zdravilno moč zelišč ter za zdrav-
je, ki nam ga Bog daje po zdra-
vilnih zeliščih in cvetju. 
Za duhovno zdravje pa bomo 
lahko na praznik Marije Vnebov-
zete deležni tudi popolnega 
odpustka, ki ga lahko namenimo 
zase ali pa za pokojne. Pogoj za 
prejem odpustka je nenaveza-
nost na greh oz. obhajanje sv. 
spovedi, prejem obhajila, molitev 
veroizpovedi in očenaša po 
namenu papeža Frančiška. Tudi 
med slovesno mašo bo priložnost 
za spoved. 

4. V sredo večer po procesiji, 
želimo pogostiti pevce in godbo v 
dvorani, vse navzoče pa pred 
cerkvijo. Zato se vam priporočamo za pecivo. 

5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

 

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. 

 

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 

21. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

25.08.2019 

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

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

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  

Ponedeljek 12. 08. 2019 

Ivana Šantalska, vdova 
Ob 19.00 za + Marijo in Jožefa Gumzeja (obl.) 

Torek 13. 08. 2019 

Poncijan in Hipolit, mučenca 
Ob 19.00 za +Borisa Wintera in sina Boštjana (obl) 

Sreda 14. 08. 2019 

Maksimilijan Kolbe,  

duhovnik 

Ob 7.00 za + Marijo Zorko (1891) 

Ob 20.00  večernice in procesija z kipom Božje 

Matere, z lučkami ter z godbo na pihala  

Četrtek 15. 08. 2019 
 

MARIJINO  

VNEBOVZETJE 
»VELIKE MAŠE« 

Ob 06.30 za žive in + farane 
Ob 08.00 za + Stanka Mlakarja 
Ob 10.00 za +Anico Pučnik (obl.) in starše 
Ob 10.00 za+ Miha Močnika (obl.), Amalijo 

Krajnc in sorodnike 
Ob 10.00 za +Frančiška Skrbinška in sorodnike 
Ob 10.00 za + Slavka Mlakarja 

Petek 16. 08. 2019 

Rok, spokornik 

Ob 19.00 za + Antona Brdnika (1610) 

Ob 19.00 za + Gabrijelo Ramot (1782) 

Sobota 17. 08. 2019  

Evzebij, papež 

Ob 7.00 za + Miro Pučnik in starše Pučnik – Flis 

Ob 7.00 za + Stanislava Kuka (1647) 

20. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

18. 08. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za +Marijo Košir, Franca in strica Mihaela 

Godina 



6. Na praznik Marijinega Vnebovzetja bo nadškof dr. Marjan Turnšek 
blagoslovil dva nova vitraja na oknih na pevskem koru. Vitraja predstavl-
jata zavetnika cerkvene glasbe: starozavezni kralj David, ki je bil 
prerok, pesnik in pisec mnogih Psalmov. Upodobljen je s harfo, s katero 
so po navadi spremljali molitev Psalmov; na drugi strani pevskega kora 
pa je vitraž sv. Cecilije, device in mučenke. Upodobljena je z orglami, 
ob močni svetlobi pa se vidi tudi angel, ki prisostvuje Cecilijinem petju.  

Podobi svetnikov je naslikala slikarka ga. Luisa Polanco iz Mehike, vitraž 
podob pa g. Stojan Višnar iz Lesce-v na Gorenjskem, za kar se jima 
lepo zahvaljujem. Ob tem prisrčna hvala Mariji in Slavku Mlakarju za 
izdelavo celotnega vitraža, Stanku Landekerju za okna ter Janku Juhar-
tu za ureditev špalet okrog vitraža. predvsem pa hvala vsem pevcem in 
vsem, ki ste darovali za izdelavo vitraža. Boglonaj! 
7. Iskrena hvala za delo v vinogradu: Alojzu Lubeju, Janezu in Branki 
Pučnik, Petru Tonkoviču, Jožetu Pučniku, Kristini Strnad, Antonu Lube-
ju, Miranu Lubeju, Srečku Klančniku, Dušanu in Štefki Podergajs ter 
Francu Gumzeju. Iskren boglonaj. 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

19. NEDELJA MED LETOM 

»Ne boj se, mala čreda« (Lk 12,32) 

11. 08. 2019 – 18. 08. 2019  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razblini se življenje – kratek sen - 

minljivo – v neminljivo se prelije, 

obdana s soncem duša nam zasije, 

saj posvečen naš cilj je, dragocen. 

 

A v slavi zasijal še ni noben 

tako, kot Vnebovzetje je Marije, 

ki z dušo in s telesom v raju pije, 

kar našim še zastrto je očem. 

 

Nje hvalnico vso večnost napolnjuje, 

častijo angeli jo in slavé: 

velike ji reči je storil Bog! 

 

Edina izmed zemeljskih otrok 

presegla vse je matere, žené, 

saj v polnosti se milosti raduje. 
Zdenka Serajnik 

Srce želi si sreče in luči, 

o njej razmišlja, cele dneve sanja, 

za njo si prizadeva, se poganja, 

a kar doseže, sproti se zgubi. 

 

Le ena Žena je iz vseh stvari, 

ki prosta je brezplodnega pehanja: 

sprejema Božjo voljo, se uklanja, 

čeprav pod križem strta obstoji.  

 

Ker vse je darovala, vse  – dobi, 

nad zarje sem se dvigniti vesolja: 

ne ena solza ni bila zaman! 

 

Ves nov posréduje človeštvu dan, 

z življenjem blagoslavlja naša polja: 

Vnebesavzeta – polna milosti. 
Zdenka Serajnik 

Zaveza večna, živa si, Gospa, 

Gospod te ljubi, v tebi sam prebiva, 

z lučjó te svoje milosti obliva,  

pred tabo moč zgubila je – temà. 

 

Nobena senca ti ne škodi zla, 

na tebi moč Gospoda se odkriva, 

ki premaguje smrt, jo použiva, 

a tebe dviga k sebi, do neba. 

 

Nebo in zemlja se zato raduje 

in z angeli prepevamo ljudje, 

Kraljica naša, tebi, Vnebovzeta. 

 

Besedi Božji duša prisluškuje, 

zvestó ohranja naše jo srce: 

v Gospodovo je luč nam pot zajeta.. 
Zdenka Serajnik 

Veliko známenje si naše sreče, 

ogrinjaš v sonce naše zemske dni, 

premagana pred tabo bol zbledi, 

srce razvnemaš, za Boga goreče. 

 

Pred tvojo lučjo strta smrt trepeče, 

tvoj Sin – nesmrtnost si s teboj deli, 

vsa pesem nebeščanov te slavi, 

ti upanje nas vseh si plameneče. 

 

Uresničuje tvoja se beseda: 

blagrujejo vsi zemlje te rodovi, 

v ljubezni k tebi se zatekajo: 

 

tako otrok na svojo mater gleda, 

saj tvoji spremljajo nas blagoslovi, 

Kraljici Angelov prepevajo. 
Zdenka Serajnik 

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

