
 

1. V preteklem tednu smo obhajali zapovedani praznik Telovo. Četudi ste se 
mnogi udeležili jutranje maše, vas je bilo pri večerni zelo malo. Še sreča, 
da ste se pevci udeležili v velikem številu. Dovolite mi, da ponovim: Praznik  
sv. Rešnjega telesa in krvi je praznik Božje ljubezni do nas. Z žalostjo 
ugotavljam, da »Ljubezen ni ljubljena?« Ljubezen je Gospod! Iskrena hvala 
ključarjem in nosilcem svetilk, mežnarju in krasilkam, ki so tako lepo okrasili 
oltarje, ministrantom, pevcem in vsem, ki ste se maše in procesije udeležili 
ter dejavno sodelovali. Iskren boglonaj. Naj bo in ostane 
Božja Ljubezen v nas in po nas ljubljena!  

2. Prihodnjo nedeljo bomo obhajali praznik prvega svetega 
obhajila, h kateremu bo pristopilo 7 prvoobhajancev. 
Veselimo se tega dogodka in že v naprej čestitamo tako 
otrokom, kot tudi staršem in katehistinji s. Hermini. 

3. Iskren boglonaj za dar za rože: Miri Rubin in faranom 
Prepuža. Bog povrni.  

4. Boglonaj Alojzu Lubeju za delo v vinogradu; Viliju Podgrajšku za popravilo 
vrtnega traktorčka; Simonu Korošcu za košnjo trave; hvala za čiščenje in 
krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

5. Po starodavni navadi bodo prihodnji teden čistili cerkev in njeno okolico 
starši prvoobhajancev. Zato se bodo predvideni datumi nekoliko spremenili. 

 

Marko Juhart: Partnerja se ure in ure pogovarjata o šoli in 
otrocih. Z njimi v mislih zaspita, zaradi njih se zbujata in so 
prva misel, ko vstaneta. In nato se sprašujemo, zakaj raz-
pade toliko partnerstev in zakonov. Ker starši otroke 
razvajajo, namesto da bi jih vzgajali. Razvajati bi morala 
drug drugega in ne otroka! 
 

Papež Frančišek: »Danes je na svetu veliko občutenje osirotelosti. Mnogi 
imajo mnogo stvari, a manjka Oče. In v zgodovini človeštva se to ponavlja. 
Ko manjka Oče, nekaj manjka, in vedno obstaja želja da bi srečali in 
ponovno našli Očeta.« 

 

Učenci in učiteljice podružnične šole Prihova obveščajo, da bo od  19. 6. 
do 26. 6. 2020 na šoli potekala zbiralna akcija odpad-
nega papirja. V ta namen nas naprošajo, da jim 
priskočimo na pomoč. Pred šolo bo zabojnik, kamor 
lahko odložite papir. Zbrana sredstva bodo namenili raz-
ličnim dejavnostim, ki potekajo na šoli.  
 

 

 

 
Čiščenje cerkve 

Prihova:                     petek, 08. 05. 2020 Sp. Grušovje:         petek 03. 07. 2020 

Raskovec:                 petek, 15. 05. 2020 Preloge:                   petek 10. 07. 2020 

Dobrova :                    petek, 22. 05. 2020 Vrhole:                   petek, 17. 07. 2020 

Dobriška vas:             petek, 29. 05. 2020 Sevec:                    petek, 24. 07. 2020 

Pobrež:                       petek, 05. 06. 2020 Prepuž:                   petek, 31. 07. 2020 

Novo Tepanje:            petek, 12. 06. 2020 Vinarje:                   petek, 07. 08. 2020 

Zg. Grušovje:             petek, 26. 06. 2020 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

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 Maksimilijana Breznika 

Ponedeljek 15. 06. 2020 

Vid, mučenec 

Ob 19.00 za +Vido in Albina Brgleza ter soro-

dnike 

Torek 16. 06. 2020 

Marija Terezija Scherer, red. 
Ob 19.00 za + Jožefa Skerbiša (2285) 

Sreda 17. 06. 2020 

Albert, tretjerednik 

Ob 19.00 za +Frančiška Skrbinška in soro-
dnike  

Četrtek 18. 06. 2020 

Gregor Janez Barbarigo, škof 

Ob 18.00 za +Julijano (8. dan) in za + Ivana Po-

dergajsa (obl.)  

Ob 19.00 za +Avgusta in Gabrijelo Ramot, obl. 

Petek 19. 06. 2020 

SRCE JEZUSOVO 
Ob 7.00 za + Leopolda Brumeca (2263) 

Sobota 20. 06. 2020  

Adalbert, škof 

Marijino brezmadežno srce 

Ob 7.00 za +Franca Brumeca (obl.) (Tinekov) 

Ob 10.00 krst Sie Pulko 

Ob 16.00 za srečen zakon Davorja Šoška in 

Barbare Skrbinek  

12. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

21. 06. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

PRVO SVETO OBHAJILO 

Ob 10.00 uri za + Angelo Pliberšek (obl.) 

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. 

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: Iza Pučniik 

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 

13. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

28.06.2020 

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

10.00: 
 1. berilo: Pavlica Pučnik 
2. berilo: Urška Flis 



SVETNICA TEDNA – BLAŽENA MARIJA TEREZIJA SCHERER 
 
Blažena Marija Terezija Scherer, soustanoviteljica sester sv. Križa. Šele ob 
njeni smrti se je pravzaprav videlo, kolikšen sloves je uživala ta tiha žena v 
Evropi. Pripisovali so ji mnoge zveneče nazive in jo imenovali »spomenik 
vere in junaške krščanske trdnosti«, »kraljica ljubezni«, »ena najizrednejših 
ženskih likov, s katerimi se lahko ponaša Švica« ipd. Ni čudno, da je zato 
že ob smrti slovela kot svetnica in so se mnogi začeli obračati k njej in se ji 
priporočati. Ime: Krščena je bila na ime Ana Marija Katarina. Rodila se 
je 31. oktobra 1825 v švicarskem kantonu Luzern v kraju Meggen, umrla 
pa 16. junija 1888 v Ingenbohlu, prav tako v Švici. Družina: Oče Karel 
Jožef in mati Ana Marija, roj. Sigrist, sta bila preprosta kmeta. Katarina je 

bila četrta od sedmih otrok. Ker ji je oče kmalu umrl, jo 
je mati dala v vzgojo svojima dvema samskima 
bratoma, Feliksu in Jožefu. Mladost: Katarina se je v 
družino Sigrist hitro vživela, bila je bistra in nadarjena 
deklica. Mati jo je kasneje poslala v Luzern, da bi se v 
bolnišnici naučila gospodinjstva. Tu je pri delu z reveži 
in bolniki hitro dozorela in začela iskati svoje življenjsko 
poslanstvo. Poklic: Katarino je privlačil deviški stan, ni 
pa nameravala postati redovnica. Jasneje je spoznala 
božji klic na romanju v Einsiedeln in ob srečanju s p. 

Teodozijem Florentinijem. Družba: 27. oktobra 1845 je s še štirimi sestrami 
izrekla redovne zaobljube v samostanu Wurmsbach pri Zürichu v novi 
Družbi usmiljenih sester sv. Križa. Njen ustanovitelj je kapucin p. Teodozij, 
Marija Terezija (njeno redovno ime) pa velja za soustanoviteljico. Sestre so 
se posvečale vzgoji mladine od mladih let do poklicne izobrazbe, da bi skr-
bele za bolnike, zapuščene, sirote in jetnike. Skupnost se je hitro širila, ob 
smrti s. Marije Terezije je bilo v družbi skoraj 1600 sester, danes pa jih je v 
17 državah po vsem svetu okoli 3900. Grob: Njeni posmrtni ostanki ležijo 
v kapeli poleg kora samostanske cerkve v Ingenbohlu. Zadnje 
besede: »Nebesa, nebesa!« Zavetnica: svoje družbe. Upodobitve: Na u-
podobitvah lahko vidimo ženo v zrelih letih, z očali, v običajni črni redovni 
obleki z belim ovratnikom in naglavnim pokrivalom ter preprostim naprsnim 
križem. Čudež: Triletna deklica Bruna je med odmorom padla v globok ba-
zen in tam ležala dve uri. Zdravnik je po neuspelem oživljanju razglasil smrt 
zaradi utopitve, sestre pa so pod dekličino glavo položile relikvije matere 
Marije Terezije in molile. Deklica je odprla oči in začela dihati, naslednji dan 
pa je bila že popolnoma zdrava. Beatifikacija: Za blaženo jo je papež 
Janez Pavel II. razglasil 29. oktobra 1995. Goduje: 16. junija.  

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

11. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

Jezus pokliče in razpošlje dva-

najstere (Mt 9,36-38; 10,1-8) 

14. 06. 2020 – 21. 06. 2020 

 

 

Papež Frančišek:  
1. Med splošno avdienco je papež spomnil, da bo v petek, 12. junija, potekal 

svetovni dan boja proti izkoriščanju otroškega dela. Kot je opozoril, 
otroško delo »dečke in deklice prikrajša za njihovo otroštvo in postavlja v 
nevarnost njihov celostni razvoj. V sedanji situaciji izrednega zdravstve-
nega stanja, so otroci in mladoletniki v mnogih državah prisiljeni opravljati 
dela, ki so neprimerna za njihovo starost, da bi pomagali lastnim družinam 
v skrajni revščini. V neredkih primerih gre za oblike suženjstva in zapiranja, 
s posledičnim fizičnim in psihološkim trpljenjem. Vsi mi smo za to odgo-
vorni.« 

2. Papež je povabil, naj se zazremo vase, da bi videli, kakšen mir je v nas: 
»Kje jaz najdem mir? V stvareh, blaginji, potovanjih, imetju ... Ali pa najdem 
mir, ki je Gospodov dar? Moram plačevati za mir ali ga prejemam gratis od 
Gospoda? Kako je z mojim mirom?  
Ko mi kaj manjka, se razjezim? To ni Gospodov mir. To je ena od preiz-
kušenj. Sem umirjen v svojem miru, sem zaspal? Ni od Gospoda.  
Sem v miru in ga želim sporočati drugim in nadaljevati kakšno stvar? Da! 
To je mir od Gospoda. Tudi v slabih, težkih trenutkih – ali ostaja v meni ta 
mir? Potem je od Gospoda. Gospodov mir je rodoviten tudi zame, ker je 
napolnjen z upanjem, torej gleda v nebo.« 

3. Ko je apostol Pavel prišel v Atene, ga je 
presunilo, da je na Areopagu videl veliko 
kipov bogov. In je hotel o tem govoriti. »Vi 
ste verni ljudje, to vidim. A pozornost mi 
je pritegnil tisti oltar: Nepoznanemu bogu. 
Jaz tega poznam in vam prihajam pove-
dat, kdo je.« »In začne oznanjati evange-
lij. A ko je prišel do križa in vstajenja, so 
bili ogorčeni in so odhajati. Posvetnost 
ne prenese križa. Ne prenese. In edino zdravilo proti duhu posvetnosti 
je Kristus, križani, umrli in vstali!« 
 

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

