
 

1. Danes sklepamo veroučno leto in se Bogu zahvaljujemo za vsa nova 
spoznanja in doživetja, za dar vere in življenje po veri in iz zakramentov. 
Na primer: v dveh skupinah je 28 otrok in le 16 jih je prišlo k sveti spovedi, 
pa tudi v drugih skupinah so manjkali. Kaj naj rečem na to? To ni ogledalo 
otrok, to je ogledalo staršev. Otroci naredijo tisto, kar jim starši rečejo in 
pomagajo. Če starši ne vidite potrebe po življenju iz zakramentov in 
poglabljanju vere, tudi otroci ne bodo. Pregovor pravi: »Besede mičejo, 
zgledi vlečejo!« Ob tej mlačni drži nekaterih staršev pa smo toliko bolj veseli 
tistih, ki otroke spodbujate k pristni krščanski drži. Naj samo omenim 
čudovito držo otrok, ki so prišli k spovedi: neka veroučenka je predlagala, 
da bi skupaj med spovedjo molili rožni venec. Vsak je povedal svoj namen 
in tako so molili za družine, za pristne odnose, za župnijo, za bolnike 
okužene s korona virusom itd. Zares čudovito pričevanje otrok. Hvala! 

2. Na sklepni dan verouka pa je prav, da se zahvalimo vsem otrokom in 
staršem, ki ste se z njimi trudili spoznavati krščanski nauk, jih spodbujali k 
molitvi in zakramentom, jim bili v duhovno oporo. Še posebej pa se 
zahvaljujemo katehistinjama Urški Flis in s. Hermini Nemšak ter katehistu 
Samu Pučniku za velik trud in s tem za njihov nadvse dragocen zastonjski 
dar župniji in vašim otrokom.  

3. S sklepom veroučnega leta pa sklepamo tudi pevske vaje za otroke, kar 
gre posebna zahvala zborovodkinji Klavdiji Ozimič, pa tudi vsakomesečne 

dnevne oratorije, kar pa gre zahvala mladincem in mladinkam. Iskren 
boglonaj! Otroke prosim, da po sklepnem blagoslovu, pridete k oltarju po 
veroučna spričevala, starše pa, da pregledate veroučna spričevala, 
pohvalite otroke in jih spodbudite k še večji zavzetosti za pouk o veri in 
življenju iz vere. Še posebej pa vas prosim, da otrokom razložite, da konec 
veroučnega leta ni konec udeležbe pri sveti maši, ampak čas za še večjo 
zavzetost za obhajanje zakramentov in utrjevanje župnijske skupnosti. To 
velja še posebej letos, ko nas je doletela preizkušnja korona virusa, ki se 
kaže, kot da je uplahnila želja po utrjevanju skupnosti ob mizi Božje besede 
in Evharistije. Namreč, po epidemiji korona virusa je veliko manj 
udeležencev nedeljskega in prazničnega bogoslužja. Ostanimo trdni v veri! 

4. V četrtek bo praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi. Po večerni maši bo 
procesija, pri kateri bomo prosili Boga, naj nas obvaruje pred neurjem in 
drugimi oblikami slabega vremena ter prosili za dobro letino. V Telovski 
procesiji, ki je častilna in prošnja procesija, spremljamo Jezusa v 
Najsvetejšem Zakramentu. Kakor je Jezus nekoč hodil po zemlji in 
blagoslavljal sad zemlje in delo človeških rok, tako blagoslavlja tudi danes 
v skrivnosti sv. Rešnjega Telesa naša polja, vinograde, vrtove in gozdove, 
naša prizadevanja za krščansko omiko in življenje po Evangeliju. Zato ne 
pozabimo, da je poglavitni namen procesije v tem, da javno izpovemo svojo 
vero v najsvetejši Zakrament in se slovesno zahvalimo Gospodu za 
neizmerno dobroto, ki nam jo je naklonil v sv. Rešnjem Telesu. 
Lepo prosim, da pridete vsi ministranti vsaj 20 minut pred mašo! 

5. Sedaj po 10.00 maši bo sestanek za starše prvoobhajancev in otrok v 
zgornji dvorani, kjer se bomo pogovorili o vseh podrobnostih za prvo sveto 
spoved in sveto obhajilo, pomerili prvoobhajilne obleke itd. 

6. Iskren boglonaj za dar za rože: Tonetu Leskovarju in faranom Novega 
Tepanja; Viktorju Vivodu, Alojzu Juhartu ter faranom Vrhol; Mariji Polegek 
in faranom Prelog; Alojzu Lubeju in faranom Prihove. Bog vam povrni za 
vašo dobroto.  

7. Iskrena hvala Alojzu in Janku Juhartu za pleskanje in druga raznovrstna 
dela; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno 
vašo pomoč in dobroto. 
 

 

 

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 

Ponedeljek 08. 06. 2020 

Medard. škof 

Ob 19.00 za + Jožefo (obl.), Albina, Metoda 

in Marijo Pučnik 

Torek 09. 06. 2020 

Primož in Felicijan, mučenca 
Ob 19.00 za zdravje (M) 

Sreda 10. 06. 2020 

Bogumil Poljski, škof 

Ob 16.00 pogrebna za + Julijano Podergajs 
Ob 19.00 v zahvalo za življenje 

Četrtek 11. 06. 2020 
SVETO REŠNJE TELO IN KRI 

Barnaba, apostol 

Ob 7.00 za žive in pokojne farane 

Ob 19.00 za + Vilija Mihelaga (obl.) 

Petek 12. 06. 2020 

Adelajda, devica 

Ob 18.00 spoved prvoobhajancev in staršev 

Ob 19.00 za + Matildo Jesenek, Ivana in 

Anico Orož 

Sobota 13. 06. 2020  

Anton Padovanski, redovnik 
Ob 7.00 za + Antona Zajka 

11. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

14. 06. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 uri za + Alojzijo (obl.), Franca, 

Zdenka in Maksimiljana Breznika 

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 

12. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

21.06.2020 

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

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



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. 

 
Molitev žene in mame 

Življenje včasih postane težko. Zmedene, utrujene, z občutki 
nemoči se kot žene in mame lahko znajdemo pred vprašanjem: 
“Kako naj živim svoje poslanstvo?” 

Gospod, daj da bom ZARES želela črpati iz globin Božje besede. 
Gospod prekvasi moje srce, da bo goreče. Da bom vsak trenutek živela v 
zavedanju, da si Ti Najvišji in da nas je naš Oče poklical po imenu z name-
nom; da se bo ta pot tukaj končala … in se vrnemo nazaj k Očetu … Kaj 
mu bom takrat izročila? 
Svoje pospravljeno ali razmetano stanovanje? 
Nerganje in nezadovoljstvo nad možem in otroki? 
Svojo zagrenjenost? Jezo in nemoč ob kupih um-
azanega perila? Lenobo? 
Svojo službo, ki me večinoma bremeni in je 
“moja” samo zaradi zaslužka!? 
Gospod, kaj bom sploh vrednega lahko izročila 
Očetu? Pokaži mi, prosim! 
Prosim Te, Gospod, po svojem krušnem očetu, sv. Jožefu, sprejmi mojo 
prošnjo, pa četudi ne vem točno, kaj prosim. Preoblikuj in poživi moje srce, 
mojo vero, vžgi Tvojo Ljubezen v meni. 
Ti veš, da imava otroke, da moramo preživeti v tem času in prostoru. Daj 
nam možnost in delo za dostojno preživetje. Predvsem pa, da bom ob 
srečanju s Teboj lahko odprla “svoj mošnjiček” in Ti bom lahko izročila ne-
kaj, kar ima vrednost tudi pri Tebi in našemu nebeškemu Očetu. Amen 

Bernarda Koražija 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

NEDELJA SVETE TROJICE 

Veselite se, izpopolnjujte se, spodbu-

jajte se in živite v miru (2Kor 13,11). 

07. 06. 2020 – 14. 06. 2020 

 

 

Papež Frančišek: »Danes obhajamo slovesni praznik Svete Trojice, ki 
nam daje v zrenje ter češčenje božansko življenje Očeta, Sina in Svetega 
Duha, torej življenje popolnega občestva in ljubezni, začetek in cilj vesolja 
in vsake stvari, Boga. V Trojici vidimo tudi vzorec Cerkve, v katero smo bili 
poklicani, da bi ljubili, kakor nas je Kristus ljubil. Ljubezen je tisto konkretno 
znamenje, ki razodeva vero v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Ljubezen 
je prepoznavno znamenje kristjana, kakor nam je Jezus rekel: ‘Po tem bodo 
vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj‘ (Jn 
13,35) Protislovje temu je pomisliti na kristjane, ki se sovražijo. Protislovje 
je to. Ravno to hoče hudič, da bi se sovražili, saj on vedno seje ljuljko so-
vraštva. On ne pozna ljubezni. Ljubezen je od Boga«. 
 

Sveti Duh, dar Vstalega Jezusa, nam posreduje božansko življenje in 
nam s tem omogoča vstopiti v dinamiko Trojice, ki je dinamika ljube-
zni, občestva, medsebojnega služenja in podelitve. Oseba, ki ljubi 
druge iz veselja, ker ljubi, je odsev Svete Trojice. Družina, v kateri se 
ljubijo in si medsebojno pomagajo, je odsev Svete Trojice. Župnija, v 
kateri se imajo radi in si med seboj podeljujejo duhovne in materialne 
dobrine, je odsev Svete Trojice. 
 

Prvič po korona virusu zbrani mla-
dinci na Prihovi. Tokrat le 22. Vsi, ki 
ste bili zadržani zaradi najrazličnejših 
obveznosti, prihodnjič dobrodošli. 
Pred nami je oratorij in prav je, da se 
odgovorno pripravimo nanj. Otroci in 
starši nas že sprašujejo, če bo in v 
kakšni obliki. Oratorij bo od 20. do 26. 
julija, to je en teden kasneje, kot je bil 
predviden in sicer prve tri dni prva 
skupina in druge tri dni druga sku-
pina, v nedeljo pa za vse. To pomeni, 
da bo le tri dni in v dveh skupinah. 
Vse informacije bodo še sledile. 

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. 

http://www.diz.si/cudovita-molitev-zene-in-mame/
http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

