
 

1. Danes, po 10. maši prosim vse starše veroukarjev, da pridete v dvorano na 
srečanje staršev, kjer nam bo s. Hermina spregovorila o dolžnosti 
posredovanja vere, pomenu zakramenta sv. spovedi in o obhajanju 
velikonočnega tridnevja kot osrednjem prazniku naše vere.  

2. Ob 10.00 uri: Iskrena hvala s. Hermini za predstavitev prvoobhajancev. 
Letos jih bo sedem. Lepo prosim, da prvoobhajance spremljamo s svojo 
molitvijo. 

3. V torek bomo obhajali god Lurške Božje Matere in z njim dan bolnikov. To 
je dan, ko smo poklicani, da našim ostarelim in bolnim izrazimo posebno 
spoštovanje in jim namenimo posebno pozornost, da bodo čutili, da jih 
imamo radi in da so nam dragoceni. 

4. Vzemite si knjigo Ne bojim se tebi, Mati, hvalnic peti, s pesmimi Zdenke 
Serajnik. »Beseda je obleka duše.« Oblecite svoje duše s hvalnico Mariji, 
ki jo je zapisala naša faranka.   

5. Prihodnjo nedeljo bodo ključarji po prvi in drugi sv. maši pobirali sedežnino 
ali »činž«. Kot lansko leto je predvideni dar 20.00 evrov, kdor pa ne zmore, 
pa naj da toliko kolikor zmore. Ne gre za plačilo sedežev, ampak za 
starodavni način prebujanja zavesti, da smo vsi odgovorni za vzdrževanje 
naše čudovite cerkve. Hvala za razumevanje in za vsak vaš dar! 

6. Iskrena hvala Petru Tonkoviču in Jožetu Pučniku za pospravljanje jaslic 
pred vrtom, Alfonzu, Matjažu in Marjanu Zajku ter Tomažu in Darjanu 
Gorenaku za pospravljanje zvezde na zvoniku. Iskren boglonaj! 

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

 

Delo zakoncev doma je tudi pogovor, tisti, ”ta pravi”, kjer je treba tudi 
poslušati, ne samo govoriti. Četudi mož od začetka ne bo veliko povedal 
(vsaj ne toliko kot vi in to, kar bi vi radi slišali), ga ne prekinjajte in bodite 
zadovoljni tudi z nekaj njegovimi besedami. Pravijo, da bi morale imeti 
ženske zadrgo na ustih, ali pa se ugrizniti v jezik, ali pa grgrati vodo, da bi 
lahko možje prišli do besede. Ja, takšne smo, kajne? Znamo pokomandi-
rati, nergati, vse najbolje vemo …, a hvala Bogu, znamo pa biti tudi dobre. 

Erika Novak: http://www.diz.si/od-moza-ni-nic/ 
 

„PRAVI MOŠKI“: Iz dopustovanja na Pagu se spominjam motorista, 
takega ta pravega, s Harleyjem, pivskim trebuhom, usnjem in pripadajočo 
železnino na obleki. Okrog vratu je imel obešen velik – medaljon v čast 
Devici Mariji. Srečala sva se na poti v cerkev. Zares – pravi moški, ki se 
ne ozira na duh časa, ampak gre ponosno na bojni posvet k Učitelju živ-
ljenja in moškosti. Učitelju, ki mu pokaže ozko in strmo pot, polno izzivov 
in težav, in ga uči, kako se z njimi spoprijeti – takó, po moško.  

Mitja Stantič: http://www.diz.si/pravi-moski-kod-ga-iscem-in-kje-ga-najdem/ 
 

 
 

Prihova:                     petek, 06. 12. 2019 Sp. Grušovje:         petek 24. 01. 2020 

Raskovec:                 petek, 13. 12. 2019 Preloge:                četrtek 31. 01. 2020 

Dobrova :                    petek, 20. 12. 2019 Vrhole:                   petek, 07. 02. 2020 

Dobriška vas:             petek, 27. 12. 2019 Sevec:                    petek, 14. 02. 2020 

Pobrež:                       petek, 03. 01. 2020 Prepuž:                   petek, 21. 02. 2020 

Novo Tepanje:            petek, 10. 01. 2020 Vinarje:                   petek, 28. 02. 2020 

Zg. Grušovje:             petek, 17. 01. 2020 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

5. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

09. 02. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Miro (obl.), Janeza in Frančiško Pučnik 

Ponedeljek 10. 02. 2020 

Alojzij Stepinac, škof 
 

Torek 11. 02. 2020 

Lurška Mati Božja 
Ob 17.00 za + Ivano Majšler (1909) 

Sreda, 12. 02. 2020 
Feliks, opat 

Ob 7.00 za + Marijo, Antona in Jožefo Pliberšek 

Četrtek 13. 02. 2020 

Jordan Saški, redovnik 

Ob 7.00 za +Janeza Županeka (obl.) 

Ob 17.00 za + Marijo (obl.) in Metoda Pučnika  

Petek 14. 02. 2020 

Valentin (Zdravko) 
Ob 7.00 za + Jožefo (obl.), Antona in Marijo Pliberšek 

Sobota 15. 02. 2020  

Klavdij, redovnik 

Ob 7.00 za + Marijo (obl.), Maksa in Antona Sajka, 

Frančiško in Janeza Pučnika 

6. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

16. 02. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Magdaleno Pliberšek (Lončarjevo) 

ODGOVORNI MINISTRANT NE 
POZABI NA DOLŽNOSTI 

PRED IN PO MAŠI ! 

2. 2. 2020: Brina Mlakar 
9. 2. 2020: Zala Pučnik 
16. 2. 2020: Žan Pučnik 

23. 2. 2020: Katarina Pučnik 
  1. 3. 2020: Nik Škorjanc 
  8. 3. 2020:  

- pred mašo določi, kdo bo kaj opravljal (sebe ne izključi) ter pregleda, če je 
prižgan mikrofon, velika hostija na pateni, prižgane sveče, kadilo itd. 
- po maši pa poskrbi, da bo pospravljen oltar, ambon, kelih, vrčki, miloščina, 
ministrantske obleke, zaklenjena zakristijska vrata, ugašene sveče, luči, 
ozvočenje itd. 

5. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

09.02.2020 

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

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

6. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

16.02.2020 

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

10.00 
OTROCI 

7. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

23.02.2020 

7.00 
1. berilo: Mira Rubin 
2. berilo: Martin Juhart 

10.00 
1. berilo: Daša Pučnik 
2. berilo: Simona Borovnik 

http://www.diz.si/od-moza-ni-nic/
http://www.diz.si/pravi-moski-kod-ga-iscem-in-kje-ga-najdem/


Gospodar življenja je poklical k sebi dr. Štefana Alojzija Fe-
renčaka SDB, prof. za cerkveno glasbo na Teološki fakulteti 
in našega dolgoletnega organista. Gospod naj mu da večni 
mir in pokoj in večna Luč naj mu sveti. RiP. Amen.  
 

Misliti na vzgojo pomeni misliti na prihodnje genera-

cije in na prihodnost človeštva.  

Pri edukaciji si je treba prizadevati za združitev jezika glave z jezi-

kom srca in jezikom rok. Da bo učenec mislil to, kar čuti in dela, 

čutil to, kar misli in dela, ter delal to, kar čuti in misli. S pospeševan-

jem učenja glave, srca in rok, intelektualne in socialno-čustvene 

edukacije, posredovanja individualnih in družbenih vrednot in 

kreposti, učenja o državljanstvu, ki je dejavno in povezano s pravičnostjo, ter s po-

deljevanjem spodobnosti in znanj, ki formirajo mlade za svet dela in za družbo, 

družine, šole in institucije postanejo glavni členi za okrepitev prihodnje generacije.« 

Življenje je dar in njegova dolžina je privilegij, za nas same in za druge. 

 (Papež Frančišek) 
 

SVETNIK TEDNA – bl. Alojzij Stepinac, škof in mučenec 

Rodil se je 8. maja 1898 v vasi Brezarić v župniji Krašić na Hrvaškem v premožni 
kmečki družini. Njegov oče Josip je bil najprej poročen z Marijo, roj. Žitko, s katero 
je imel štiri otroke. Po njeni smrti se je poročil z Barbaro, roj. Penić, s katero je imel 
še osem otrok. Alojzij je bil peti po vrsti. Škof: Komaj štiri leta po posvečenju v 
Rimu, 26. oktobra 1930, je bil leta 1934 imenovan za nadškofa pomočnika s pra-

vico nasledstva. Takrat je bil najmlajši nadškof na svetu. 
Geslo: In Te, Domine, speravi (Vate, Gospod, zaupam). Ško-
fija: Zagrebško škofijo je vodil od leta 1937 do smrti leta 1960. 
Kreposti: Bil je asket in človek globoke molitve, prisrčno je gojil 
pobožnost do Božje Matere in bil ves zazrt v evharistijo, daritev 
svete maše. Njegova posebna skrb so bili reveži, ubogi in be-
gunci ter preganjani. Pomoč: V času vojne je pomagal številnim 
beguncem in se zavzemal za preganjane. Reševal je tako Srbe 
kakor Jude, Poljake in druge. Med drugim je sprejel več kot 300 

pregnanih slovenskih duhovnikov in jih razporedil v dušnopastirsko delo. 
Zapor: 18. septembra 1946 so ga zaprli in obsodili na 16 let prisilnega dela. Sprva 
je zapor prestajal v kaznilnici v Lepoglavi, konec leta 1951 pa so ga internirali (hišni 
pripor) v župnišču rojstne župnije Krašić, kjer je ostal do smrti. Mučeništvo: Med 
prestajanjem kazni v Lepoglavi je bil Alojzij zastrupljen; bil je izpostavljen sevanju, 
v hrano je dobival poseben strup, ki je kasneje, v Krašiću, povzročil številne bolezni 
in prezgodnjo smrt. Upodobitve: Fotografije prikazujejo škofa odločnih potez, a 
milega in globokega pogleda. Njegov atribut je mučeniška palma. Zadnje 
besede: »Blagoslovljeno bodi Božje ime! Zgodi se tvoja volja!« Umrl je 10. febru-
arja 1960 v Krašiću.Grob: Pokopali so ga 13. februarja v zagrebški stolnici.  
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

 5. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

Vi ste sol zemlje! Vi ste 

luč sveta! 

09. 02. 2020 – 16. 02. 2020  

 

 

Papež Frančišek: Starost je blagoslov 
V Svetem pismu je dolgo življenje blagoslov. Postavlja nas pred naše šib-
kosti, pred vzajemno odvisnost, pred naše družinske in skupnostne vezi, 
predvsem pa pred naš odnos z Bogom. Po papeževih besedah nam Bog 
Oče s starostjo podari čas, da poglobimo poznavanje Njega, bližino z Njim, 
da še bolj vstopimo v njegovo srce in se mu izročimo. »To je čas, da se 
pripravimo na dokončno izročitev svojega duha v njegove roke, z zaupno-
stjo otrok. A je prav tako čas rodovitnosti. […] Starostnik, tudi ko je slaboten, 
je lahko orodje zgodovine zveličanja.« 

»Zavedajoč se te nenadomestljive vloge ostarelih oseb, Cerkev 
postane kraj, kjer so generacije poklicane med seboj deliti načrt Božje ljube-
zni, v odnosu vzajemne izmenjave darov Svetega Duha. To medgenera-
cijsko podeljevanje nas obvezuje, da spremenimo svoj pogled na starost-
nike ter se naučimo gledati v prihodnost skupaj z njimi.« 

Starost ni bolezen, temveč je privilegij! 
»Pojdite jim naproti z nasmehom na obrazu 

in z evangelijem v rokah. Stopite na ulice vaših 
župnij in pojdite iskat ostarele, ki živijo sami. Starost 
ni bolezen, je privilegij! Osamljenost je lahko bole-
zen, a z ljubeznijo, bližino in duhovno tolažbo se jo lahko ozdravi.« 

Starostniki kot akterji pastorale. Papež Frančišek je izpostavil, 
da ima Bog vsepovsod po svetu »številčno ljudstvo starih staršev«, ki imajo 
v današnji sekularizirani družbi pomembno vlogo posredovanja vere svojim 
vnukom. In ravno oni so »nenadomestljivi člen pri vzgoji za vero najmlajših 
in mladih«: »Pomagati si moramo in jih vključiti v naša pastoralna obzorja, 
ter jih obravnavati kot vitalne komponente naših skupnosti. Niso samo o-
sebe, ki smo jim poklicani pomagati in jih ščititi pri varovanju njihovega živ-
ljenja, ampak so lahko akterji evangelizacijske pastorale, privilegirane priče 
zveste Božje ljubezni.« Pri tem je papež spodbudil h konkretnim iniciativam 
na področju vlaganja v pastoralno dejavnost ostarelih in skupaj z ostarelimi. 
  

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
https://www.google.si/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.spc-dunaj.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D42%3Amiklavevanje-2014%26catid%3D5%3Aprireditve%26Itemid%3D5&psig=AOvVaw0FwgdwHmUgOa-I2p7AVqlv&ust=1581278481333000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiQ08LfwucCFQAAAAAdAAAAABAY

