
 

 

 

1. V preteklem tednu smo praznovali največji Marijin praznik in praznik farne 
zavetnice Marije Vnebovzete. Praznovanje je bilo nadvse slovesno. Iskre-
na hvala g. nadškofu Marjanu Turnšku, rojaku Petru Pučniku, Zvonetu 
Podvinskemu in Jožetu Geriču, medtem ko se nam je pri kosilu pridružil 
še dekan Peter Leskovar. Hvala vsem, ki ste pripravili to čudovito slavje, 
Zboru Marije Zavetnice in skupini Jubilus; hvala organistki Metodi Kink, 
instrumentalistom: Melaniji Pintar (flavta), Urški Zupan (klarinet), Tilenu 
Slakan-u (trobenta) in Tomažu Adamiču (basklarinet). Obenem bi se rad 
iskreno zahvalil za čudovito sinočnje bogoslužje oz. »slavje luči«: najprej 
Davidu Preložniku za celotni program bogoslužja in pripravo nanj tako 
na predvečer kot na sam praznik. Boglonaj za dejavno sodelovanje: kan-
torjem in solistom: Martinu Juhartu, Klavdiji Ozimič, Tanji Juhart, Nini 
Štribl, Katji Polanec, Luciji Gorenak in vokalni skupini Jubilus; Moškemu 
pevskemu zboru, ki je prepeval litanije tako na predvečer kot na sam 
praznik ob 8.00 uri; hvala Luciji Pučnik in ostalim mladincem in mladin-
kam; Davidu Preložniku, Milanu Pučniku (smreke), Samu Pučniku, Simo-
nu Korošcu, Martinu Juhartu in Damijanu Tomažiču za pripravo okolice 
cerkve in župnišča ter postavitev mlajev in namestitev zastav; iskrena 
hvala mežnarju Simonu, ministrantom, krasilkama Marjani in Pavlici ter 
Stanetu Pučniku, čistilkam in vsem, ki ste pomagali v pripravi in obhajanju 
praznika; hvala Alojzu Lubeju in vsem, ki ste urejali promet, predvsem pa 
boglonaj vsem za dejavno sodelovanje v vlogi častilca Boga ter Božje in 
naše Matere. Še enkrat hvala pevcem za nova dva vitraža; Mariji Mlakar 
pa za fotografiranje in s tem dokumentiranje tako lepih in duhovno bogatih 

dogodkov. Bog daj, da bi iz tako lepih in doživetih obhajanj bilo veliko du-
hovnega haska za vsakdanje življenje. Bodimo ponosni, da smo kristjani! 

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

KO LJUBEZEN POSTANE PRETIRANA IN NEZDRAVA 

Mamice smo rade koristne in ljubeče. Svoje sinove imamo neskončno 
rade. A ko to izražamo na način, da vse naredimo namesto sina in zanj, 
mu s tem delamo veliko škodo.  
Začne se takoj ob rojstvu. Že kot dojenček je popolnoma odvisen od 
mamice in ko začne odraščati, mu mamica marsikaj onemogoča. Kadar 
naredi napako, ga brani, ko se zlaže, najde utemeljitev zakaj, ko kaj 
razbije, počisti za njim, ko je potrebno narediti nalogo, jo naredi 
namesto njega.  
Otroku vse, kar naredimo namesto njega, na dolgi rok škodi. Nezdrava 
pomoč in zaščita ga naredita neopremljenega za premagovanje težav, 
za iskanje rešitev.  
Imejmo otroka brezmejno radi. A vzgajajmo ga z mejami. Ljubezen ni 
vedno romantična, nežna in brez obveznosti. Prava ljubezen kdaj pa 
kdaj tudi boli. Včasih ni obojestranska. Zna postaviti meje. Lahko da 
vam bo otrok kdaj rekel, da vas ne mara. Ali pa, da ste grozni. Tako je 
vedno bilo in bi vedno moralo biti. To je odraščanje.  
Če je ljubezen samo vsakodnevno razdajanje, dajanje preko vseh meja, 
večno popuščanje, potem vse skupaj vodi v nezdrav in uničujoč odnos 
ne zgolj za mamo in sina, temveč za vse prihodnje partnerske vezi, ki jih 
bo sin imel.  
Če otroke vedno postavljam pred sebe in svojega moža, je to slabo tako 
za zakonski odnos kot za odnos do otrok. Sin nikoli ne sme nadomestiti 
očeta ali partnerja, prav tako ne sme biti pred njim. Ali pred mamo. Iz 
dobrega in zdravega zakona, bodo rasli zdravi otroci, iz nezdravih od-
nosov pa izgubljeni otroci. Iz zadovoljne in srečne mame bodo rasli 
srečni otroci, iz izmučene in potlačene mame pa neopremljeni otroci.  
Imejmo se rade. Kdaj pa kdaj je nujno potrebno reči ne, sina pripraviti 
do tega, da naredi kaj za vas ali namesto vas. Le tako bo cenil vas in 
sebe, saj bo videl da zmore.                    (povzeto po: Eva Strajnar – iskreni.net) 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:  
Prihova:                     petek 30. 08. 2019 Sp. Grušovje:         petek 18. 10. 2019 

Raskovec:              petek, 06. 09. 2019 Preloge:                  petek 25. 10. 2019 

Dobrova :                petek 13. 09. 2019 Vrhole:                   petek, 31. 10. 2019 

Dobriška vas:         petek 20. 09. 2019 Sevec:                    petek, 08. 11. 2019 

Pobrež:                      petek 27. 09. 2019 Prepuž:                   petek, 24. 08. 2019 

Novo Tepanje:        petek 04. 10. 2019 Vinarje:                   petek, 23. 08. 2019 

Zg. Grušovje:         petek, 11. 10. 2019 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

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 

Ponedeljek 19. 08. 2019 

Janez Eudes, duhovnik 
Ob 19.00 za + Ano Vagner (1818) 

Torek 20. 08. 2019 

Samuel (Samo), prerok 
Ob 7.00 za +Jožefa Leskovarja in starše Primec 

Sreda 21. 08. 2019 

Pij X., papež 
Ob 19.00 za +Iváno Majšler (1907)  

Četrtek 22. 08. 2019 

Devica Marija Kraljica 
Ob 19.00 za +Antona (obl.) in ženo Marijo Juhart 

Petek 23. 08. 2019 

Roza iz Lime, redovnica 
Ob 19.00 za + Marijo Pučnik (Doberšek) 

Sobota 24. 08. 2019  

Natanael (Jernej), apostol 
Ob 7.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek (Žužman) 

21. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

25. 08. 2019 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za vse + iz družine in rodbine Šprager 

https://www.iskreni.net/articles/author/178


 

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: Martin Juhart 

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

22. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

01.09.2019 

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

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

SVETNIK TEDNA – Natanael (Jernej), apostol 
Ko je Filip pripovedoval prijatelju Natanaelu o svojem srečanju z Jezusom 
iz Nazareta, se je Natanael začudil in vprašal: »Ali more priti kaj dobrega 
iz Nazareta?« Ko ga je Jezus videl, da prihaja k njemu, je pohvalil njeg-
ovo odkritosrčnost in poštenost z besedami: »Glej, pravi Izraelec, v 
katerem ni zvijače.« Ko se je ta začudil, od kod ga pozna, mu je Jezus 
odgovoril: »Preden te je Filip poklical, ko si bil pod smokvinim drevesom, 
sem te videl.« V Natanaelu je bil premagan zadnji dvom, ko ga je Jezus 
prepričal s svojo vsevednostjo: »Učenik, ti si Sin božji, ti si kralj Izra-
elov.« Na seznamu apostolov Natanael izrecno ni omenjen, v splošnem 
ga istovetijo z apostolom Jernejem (Bartolomejem), to pa zato, ker Sveto 
pismo povsod omenja s Filipom tudi Jerneja in še preden sta spoznala 
Jezusa, sta si bila prijatelja. Filip je Jerneja tudi pripeljal k Jezusu in mu 
ga predstavil. Po vsem tem je upravičena domneva, da Natanael in 
Jernej pomenita isto osebo.  

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA  

BL. DEVICE MARIJE. 

20. NEDELJA MED LETOM 

»Za Jezusa se je treba odločiti« (Lk 12,49-53) 

18. 08. 2019 – 25. 08. 2019  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oklicala se nisi sama za Kraljico: 
preveč bila si polna milosti – 

izvolil te, izbral in poveličal 

Najvišji sam je, Oče, večni Bog. 

 

Glasnik, nadangel, sveti Gabrijel, 

te prvi jasno je imenoval kraljico 

in Mater Sinu, ki na vekomaj 

njegov bo prestol trden in častit. 

 

Poslušal te je, tebi bil pokoren 

je v Nazaretu Božji Sin, Odrešenik, 

doklèr na križu tebi ni izročil 

za čase vse človeškega rodu. 

 

Priznana, ljubljena si in češčena 

sijala kot Kraljica med učenci, 

ko so – pobožno okrog tebe zbrani – 

prosili za darove Svetega Duha. 

 

Kako te ne bi tudi mi priznali, 

kako te ne bi tudi mi prosili, 

da nam iz večnega kraljestva Luči 

na zemljo pošlješ – Sinov blagoslov?  
Zdenka Serajnik 

Premila spomni se na to, Devica, 
da še nikdar ni slišati bilo, 

da Tvoje kdaj preslišalo uho 

zemljanov vdane prošnje bi, Kraljica. 
 

Luč upanja prižiga nam desnica 

dobrote Tvoje, kadar jokamo 

ozdravlja bolno, ranjeno zemljo 

in daje, da izide se – pravica! 
 

Zaupanje na Tebe nam modrost 

postala je življenje in vodilo 

po Tebi vse lahko izpolnimo. 
 

K besedi božji – Ti si trden most, 

ljubezni božje – sveto oznanilo: 

otroško ti duha izročamo. 
Zdenka Serajnik 

Prepolna sreče, sveta si Devica, 
prepolna tihe, notranje lučí, 

prepolna materinske rádosti: 

veselja najčistejšega - Kraljica. 
 

Boga rodila - Sonce si pravice, 

ki vse človeštvo k Njemu si želi, 

rešitve čaka - išče pomočí, 

ki Jezusovo jo prinaša lice. 
 

Izbrana iz človeških si otrok, 

poslušaš in poznaš glasove naše 

in v duši naše prošnje premišljuješ. 
 

Usmiljena se sklanjaš do nadlog, 

iz zvrhane deliš ljubezni čaše 

nam milost, ki jo svetu posreduješ. 
Zdenka Serajnik 

Papež Frančišek o starševstvu:  
 

Brez teh treh odnosov – nežnosti, 

upanja in potrpljenja – ni mogoče 

spoštovati življenja in rasti otroka, 

ki čaka, da se bo rodil. (25.3.2004) 

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

