
 

1. Prihodnjo nedeljo bomo sklenili z veroukom, zato bomo imeli v prihodnjem 
tednu, v času verouka, sveto spoved. Za razliko od do sedaj ustaljene 
prakse spovedi v spovednici, bomo tokrat imeli spoved v zakristiji. Otroke 
prosim, da imajo s seboj maske, da se bomo lahko dosledno držali vladnih 
navodil oz. sedaj priporočil. V nedeljo po maši bodo otroci prejeli spričevala. 

2. Kot že veste, bo letos prvo sveto obhajilo v nedeljo, 21. junija. Zato bo v 
torek, 2. junija ob 16. uri verouk za prvoobhajance, v nedeljo, 7. junija, pa 
po 10.00 maši sestanek za starše prvoobhajancev in otrok, kjer se bomo 
pogovorili o vseh podrobnostih za prvo sveto spoved in sveto obhajilo. 

3. Prispela je zahvala trimesečne (okt.-
dec.) humanitarne odprave zdravnic 
2019 v Zambijo. Zahvaljujejo se nam 
za finančno podporo in sporočajo, da 
so naredile veliko dobrega nadvse 
potrebnim ljudem v Nangomi v 
Zambiji. Med vrnitvijo so zapisale: 
»Postavljene smo bile pred mnogo 
strokovnih in osebnih preizkušenj in 
vse bomo odšle domov, v naš 
zahodni svet in zdravstveni sistem, 
vsaj malo drugačne, kot smo tedne 
nazaj prispele sem. Hvaležne smo za 
to izkušnjo. Še bolj se bomo zavedale privilegijev in svobode, ki jih imamo 

doma, predvsem pa nam bodo ostali v spominu vsi naši mali pacienti. Tisti, 
ki se sedaj doma igrajo na polju in tudi tisti, ki nas gledajo izza mavrice.« 

4. Iskren boglonaj za dar za rože: Alojzu Pučniku in faranom Dobrove, Janku 
Juhartu in faranom Sp. Grušovja, Kristini Strnad, Bredi Tomažič in faranom 
Vinarja, Žanu in Nini Pučnik ter faranom Pobreža, Alfonzu Zajku in faranom 
Zg. Grušovja. Bog naj vam povrne za vašo dobroto.  

5. Boglonaj Alojzu Lubeju za delo v vinogradu, Davorju Mlakarju za ureditev 
okolice cerkve, Marjanu Mlakarju za prevoz škarpnikov, Metodu Pučniku za 
škarpnike; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in 
vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Kardinal Tagle je prepričan, da je tudi sredi pandemije koronavirusa Covid 
19 in s tem v času negotovosti, izolacije, brezposelnosti, izgube dohodkov 
ter mnogih drugih posledic pandemije, Sveti Duh obilno razlil mnoge 
darove, na primer: sočutje, junaštvo, ljubezen do družine, goreča moli-
tev, ponovno odkritje Božje besede, hrepenenje po evharistiji, vrnitev 
k preprostemu načinu življenja ter skrb za stvarstvo. Pomislimo, koliko 
se je to delovanje Svetega Duha uresničilo v našem življenju? Koliko smo 
bili in smo odprti za delovanje Svetega Duha v nas in v našem življenju? 
 

 

 

Čiščenje cerkve 

Prihova:                     petek, 08. 05. 2020 Sp. Grušovje:         petek 26. 06. 2020 

Raskovec:                 petek, 15. 05. 2020 Preloge:                   petek 03. 07. 2020 

Dobrova :                    petek, 22. 05. 2020 Vrhole:                   petek, 10. 07. 2020 

Dobriška vas:             petek, 29. 05. 2020 Sevec:                    petek, 17. 07. 2020 

Pobrež:                       petek, 05. 06. 2020 Prepuž:                   petek, 24. 07. 2020 

Novo Tepanje:            petek, 12. 06. 2020 Vinarje:                   petek, 31. 07. 2020 

Zg. Grušovje:             petek, 19. 06. 2020 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

BINKOŠTNA NEDELJA 

31. 05. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Rozo Županek (obl.) 

Ponedeljek 01. 06. 2020 

Marija, Mati Cerkve 

Ob 7.00 za + Marijo Gosnik (2109) 

Ob 19.00 za + Janeza Ozimiča (2190) 

Torek 02. 06. 2020 

Marcelin in Peter, mučenca 
Ob 19.00 za + Milana Mernika (2158) 

Sreda 03. 06. 2020 

Karel Lwanga  

in drugi ugandski mučenci 

Ob 19.00 za + Pavlino Vrbek (2088) 

Četrtek 04. 06. 2020 

Peter Veronski, mučenec 

Ob 19.00 za + Franca in Marijo, Štefanijo in 

Franca ml. Košir ter Mihaela Godino 

Petek 05. 06. 2020 

Igor, knez 

Ob 19.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek 

(Žužman) 1849 

Sobota 06. 06. 2020  

Norbert, škof 

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

Sajko, Janeza in Frančiško Pučnik 

NEDELJA SVETE TROJICE 

Nedelja mož in fantov 

07. 06. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Stanislava Flisa (obl.) iz Do-

briške vasi 
ODGOVORNI MINISTRANT NE 

POZABI NA DOLŽNOSTI 
PRED IN PO MAŠI ! 

24.5. 2020: Rok Pučnik 
31. 5. 2020: Nina Pučnik 
7. 6. 2020: Brina Mlakar 

14. 6. 2020: Zala Pučnik 
21. 6. 2020: Žan Pučnik 
28. 6. 2020: Katarina Pučnik 

- 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. 

BINKOŠTNA NEDELJA 
31.05.2020 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Mira Rubin 

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

NEDELJA SVETE TROJICE 
Nedelja mož in fantov 

07.06.2020 

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

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

11. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

14.06.2020 

7.00:  
1. berilo: Mira Rubin  
2. berilo: Albin Pučnik 

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



SVETNIK TEDNA – Peter Veronski, redovnik 
 
V času, v katerem se je rodil sveti Peter, se je, predvsem na severu Italije, močno 
razraslo krivoverstvo, ki je učilo, da se je Cerkev, zlasti s svojim naukom o stvar-
jenju (učili so, da je svet hudičevo delo), omadeževala in ni več čista Kristusova 
nevesta. Katari (čisti) oz., albižani, kakor so se imenovali, so se zato šteli za 
poklicane, da jo očistijo vseh napak. Sekti so pripadali tudi Petrovi starši in samo 
očetovi želji, da bi otroku omogočil čim boljšo in visoko izobrazbo, gre zasluga, 
da Peter ni podlegel krivoverskim zmotam. Poslal ga je namreč v najboljše kato-
liške šole, misleč, da bo mladenič pozneje sam prišel do »pravega spoznanja«. 
Pot ga je vodila v Bologno, središče učenosti, pa tudi precej razpuščenega in 
razvratnega študentskega življenja. A tako, kakor ga ni premamilo krivoverstvo, 
mu tudi čari in miki lagodnega posvetnega življenja niso mogli do živega. Z mo-
litvijo, čuječnostjo in dobrim čtivom je zmagoval notranje boje. Pridružil se je sve-
temu Dominiku, ki je prav v tistem času ustanovil pridigarski red in kamor so 
množično vstopali tudi številni njegovi vrstniki. Bil je star šele šestnajst let, a sveti 
Dominik ga je z veseljem sprejel v svoje posebno varstvo, saj je v njem spoznal 
izrednega mladeniča čistega srca in obdarovanega s številnimi sposobnostmi. V 
želji, da bi čim bolj posnemal svojega vzornika in bil kar se da popoln, je na 
začetku redovne poti s posti, bedenjem in spokornostjo kmalu izčrpal svoje tele-
sne moči. Šele resna bolezen ga je izučila, da mora biti previden in si znati 
prizanašati. Vsi so ga občudovali v njegovi ponižnosti, zbranosti duha, ljubezni 
do samote in pobožnosti. Dan si je natančno razdelil na čas molitve, učenja, 
branja in strežbe bolnikom. Ni se sramoval opravljati najnižjih del v samostanu in 
izročilo pravi, da je ohranil svojo dušo in telo vse življenje tako čisto, da ju ni nikoli 

omadeževal s smrtnim grehom. Kmalu potem ko je bil 
posvečen v duhovnika, so mu zaupali številne visoke in 
odgovorne službe. Njegovo največje poslanstvo, pri ka-
terem je požel največ uspeha, pa je bilo služba pri-
digarja po vsej severni Italiji. Kamorkoli je prišel, so se 
ljudje trumoma zbirali ob njem, velikokrat je pridigal kar 
na trgih in pod milim nebom, ker v cerkvah ni bilo dovolj 
prostora za vse poslušalce. Bil je velik trn v peti zlasti 
krivovercem, ki so dolgo časa kovali načrte proti njemu, 
dokler ga niso na koncu umorili. Na poti v Milano so ga 
6. aprila 1252 napadli in mu s sekiro prebili glavo. Rodil 
se je okoli leta 1205 v Veroni v Italiji, umrl pa 6. aprila 
1252 v Fargi, prav tako v Italiji. Zavetnik: domini-
kancev, mest Como in Cremona, Lombardije in 

vojvodine Modena; proti glavobolu, viharju, streli in neurju, za dobro žetev. Upo-
dobitve: Upodabljajo ga kot dominikanca v redovnem oblačilu s prstom na ustih 
kot znamenjem za molčečnost, in z rano na glavi (tudi s sekiro v glavi) ter z nožem 
ali mečem. Goduje: 6. aprila, prej 29. aprila, v dominikanskem koledarju pa je 
njegov god 4. junija.  
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

BINKOŠTNA NEDELJA 

Prikazali so se jim jeziki po-

dobni plamenom… 

31. 05. 2020 – 07. 06. 2020 

 

 

Papež Frančišek: »Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom« (Apd 2,4). 
Sveti Duh nas uči, spominja in omogoča nam govoriti z Bogom ter 

z ljudmi. Omogoča nam v molitvi govoriti z Bogom. Molitev je dar, ki smo 
ga zastonjsko prejeli. Je pogovor z Njim v Svetem Duhu, ki moli v nas in 
nam omogoča, da se obračamo na Boga tako, da mu rečemo Abba, Oče 
(Rim 8,15; Gal 4,4).  

Sveti Duh nam pomaga govoriti z drugimi tako, da jih prepoznamo 
kot brate in sestre, da govorimo z njimi prijateljsko, z nežnostjo, krotkostjo 
in jih tako razumemo v njihovih stiskah, upanju, žalosti in veselju. 

Je pa še več. Sveti 
Duh nam omogoča govoriti 
ljudem po preroštvu tako, 
da nas napravlja ponižne 
in učljive kanale Božje 
Besede. Preroštvo naj bo 
vedno odkritosrčno, naj 
jasno pokaže na nasprotja 
in krivice, a vedno s krot-
kostjo in konstruktivnim na-
menom. Prežeti z Duhom ljubezni smo lahko znamenje in orodje Boga, ki 
ljubi, ki služi in ki daje življenje. 

Sveti Duh nas uči pot, nas spominja na Jezusove besede in jih raz-
laga, omogoča nam moliti in reči Bogu Oče, omogoča nam v bratskem po-
govoru pogovarjati se z ljudmi, omogoča nam govoriti po preroštvu. 

Na binkoštni dan, ko so bili učenci napolnjeni s Svetim Duhom, je 
bil krst Cerkve, ki se je rodila v 'izhodu', ko se je 'odpravila' oznanjat dobro 
novico. Mati Cerkev, ki se odpravi služit. Spomnimo se: druga Mati, naša 
Mati, se je v naglici odpravila služit. Mati Cerkev in Mati Marija, obe devici, 
obe materi, obe ženi. Jezus je bil odločen do učencev; niso smeli zapustiti 
Jeruzalema, preden bi od zgoraj prejeli moč Svetega Duha (prim. Apd 
1,4.8). Brez njega ni poslanstva, ni evangelizacije. Zato z vso Cerkvijo, z 
našo Materjo katoliško Cerkvijo kličimo: Pridi Sveti Duh! 

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

