
 

1. Danes je dan zahvale za otroke, ki so prvič sprejeli sveto obhajilo. Želimo 
jim, da bi se radi udeleževali svete maše in prejemali sveto obhajilo. Cerkev 
naroča, naj starši vzgajajo otroke k lepemu pozdravljanju, da bodo otroci 
lažje razumeli pozdrav duhovnika pri sveti maši; naj jih navajajo na 
poslušanje, da bodo lažje poslušali Božjo besedo; naj jim pokažejo, kako 
se odpušča, da bodo razumeli, zakaj pri maši molimo kesanje; naj z 
veseljem molijo, da se bodo lažje odločali za molitev v cerkvi in doma; naj 
jim pokažejo darovanje, da bodo lažje razumeli, kaj pomeni, da se Jezus 
daruje za nas; naj blagoslavljajo, da bodo otroci lažje razumeli blagoslov pri 
maši itd. Dragi starši, ne pozabite na krščansko vzgojo vaših otrok, saj ste 
pri krstu obljubili, da jih boste vzgajali v veri.  
Prvoobhajilne sveče, ki so tudi njihove krstne sveče, bodo ostale ves teden 
pred oltarjem; v nedeljo jih boste med darovanjem prižgali, po maši pa 
odnesli domov. Iskrena hvala katehistinji s. Hermini Nemšak za pripravo 
otrok na prejem prvega sv. Obhajila. Po maši ste starši in prvoobhajanci 
vabljeni v dvorano župnijskega doma Marijinega varstva na preprosto 
pogostitev. 

2. V četrtek, 25. junija 2020, bomo obhajali Dan državnosti ter vstopili v 
trideseto leto razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. 
Slovenski škofje so sklenili, da na predvečer praznika v sredo, 
24.6.2020, ob 20.00 uri zvonimo z vsemi zvonovi.  
Vabim vas, da se na ta dan Bogu zahvalimo za dar 
samostojne države, pa tudi, da izobesimo slovensko zastavo. 

3. V ponedeljek ob 9.00 uri prosimo na prvo »druženje« v vinogradu: vsaj 3 
laksarce, drugi pa za obiranje »raubarjev« in not popravljanje. 

4. Iskren boglonaj za dar za rože: Andreju Lubeju in faranom Raskovca.  
5. Boglonaj Antonu Polegeku ('županu') in njegovima sodelavcema za košnjo 

trave na brižini parkirišča; Janku Juhartu za pleskanje; Simonu Korošcu in 
staršem prvoobhajancev za čiščenje cerkve; Branku Brumecu za vezanje 
brajd; hvala Poloni in Marjani za bogato okrašeno cerkev; hvala za darove 
za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

 

Marko Juhart: »Starši ne vedo ali pa ne povedo jasno, kaj je prav in kaj ni, edino 
merilo je, da je všeč otroku. Tako je vse prepuščeno njegovi iz-
biri, od znamke telefona do lastnega spola. Ima vso oblast, on 
odloča in vodi. Ker še nima izkušenj in logično ne more vedeti, 
kaj je prav in kaj ne, sprejema odločitve, ki so mu najbolj všeč, 
poti, ki so zanj najlažje. Ker jim odrasli ne postavljajo mej niti ne 
izvajajo nobenih kazni, so otroci nevzgojeni in razvajeni, z veli-
kimi pričakovanji do sebe in lastnih uspehov, brez trdne podlage 
za to, saj nimajo delovnih navad in ne znajo sodelovati, se prilagoditi drugemu. 
Želijo uspeha čez noč, so neučakani. Pri neuspehu, ki ga niso vajeni, doživijo zelo 
neprijetne občutke, bes, brezvoljnost, depresijo, izgubo smisla.« 
 

 

 

 

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. 

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.) 

Ponedeljek 22. 06. 2020 

Janez Fisher in Tomaž More 
Ob 7.00 za +Ignaca Zabukovška (2224) 

Torek 23. 06. 2020 

Jožef Cafasso, redovnik 
Ob 19.00 za + Dušana Justineka (ml.; 2280) 

Sreda 24. 06. 2020 

Rojstvo Janeza Krstnika 
Ob 19.00 za + Ano Pliberšek (iz Prepuža) 

Četrtek 25. 06. 2020 

Dan državnosti 
Ob 7.00 za + Antona Juharta (2048) 

Petek 26. 06. 2020 

Janez in Pavel, mučenca 
Ob 19.00 za + Franca Flisa (2002) 

Sobota 27. 06. 2020  

Ema (Hema) Krška, kneginja 

Ob 7.00 za +Jožefo Gumzej (obl.) in Franca 

Ob 11.00 krst Aneja Leskovarja 

13. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

28. 06. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Leopolda Brumeca (obl.) in sorod.  

Krst Luka Bobika 

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. 

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 

14. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

05.07.2020 

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

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



RADIJSKI PRENOS SVETE MAŠE IZ PRIHOVE 
Prihodnjo nedeljo bo ob 10.00 uri radijski prenos svete maše iz Prihove 

(program Ars /96,5; 101,4; 102; 103,9 MHz/ ter radio Ognjišče). Ker 

je sveta maša vedno liturgičen dogodek, to je srečanje z Jezusom v 
zakramentu svete evharistije in Božje besede, nas med mašo to ne 
sme nič motiti, četudi moramo upoštevati navodila kot npr: 
- da naj bodo verniki v cerkvi vsaj pol ure prej, da lahko preizkusijo mik-

rofone oziroma slišnost liturgičnih sodelavcev, pevcev in ljudstva, 
- da pred sklepnim blagoslovom odpadejo oznanila, 
- da bo za pevce obhajilo po maši, 
- da mora biti vsaj ena pesem ljudska, kar pomeni, da je tako zapeta, da 

se ob zboru dobro sliši tudi ljudstvo,  
- da tako kot ljudstvo, tudi pevski zbor glasno odgovarja, saj bo na koru 

ves čas prižgan mikrofon. 
Naj bo dejavno sodelovanje pri maši sporočilo, da je prihovška župnija živa 
in dejavna, predvsem pa, da nam je obhajanje svete maše „vir in vrhunec 
ter izpolnitev“ našega krščanskega življenja. 
 

SVETNIK TEDNA – Jožef Cafasso, redovnik 
Don Bosco je o njem povedal: »Njemu se imam zahvaliti za vse. Bil mi je oče 
in svetovalec, vodnik in pomočnik. Mislim, da je res težko najti med svetniki 
koga, ki bi v svoji osebi združeval toliko modrosti, izkušenj v človeških zadevah, 
velikodušnosti, duševne sile, treznosti, vneme za božjo čast in zveličanje duš, 

kakor nam izžareva iz duhovnika Cafassa.« Bil je sin premožnih 
kmečkih staršev v kraju Castelnuovo d'Asti pri Turinu, kjer se je 
rodil 15. januarja 1811. Leta 1833 je bil posvečen v duhovnika. 
Po mašniškem posvečenju je odšel v Turin, da bi izpopolnil svoje 
bogoslovno znanje. Kot profesor moralke je oznanjal evangeljski 
nauk božjega usmiljenja in odpuščanja. V zavodu, kjer je deloval, 
si je prizadeval vzgojiti duhovnike, ki bodo imeli posluh za ljudi, 

med katerimi bodo kot Kristusovi poslanci delovali. Svoje poučevanje je potr-
jeval z delovanjem. Vsak dan je prebil več ur v spovednici. Posebno skrb pa je 
posvečal jetnikom, zlasti na smrt obsojenim. Mnoge je spremljal na zadnji poti 
in zaradi tega so ga imenovali 'duhovnik obešencev'. S svojo izredno dobroto 
in ljubeznijo, prijaznostjo in dobrohotnostjo je dosegel, da so vsi pred smrtjo 
prejeli zakramente. Ko jih je videl umirati, je govoril: »Da, res je, da so veliko 
grešili, ali pa ni Bog zelo cenil njihove pokore in skesanosti, s katero so sprejeli 
smrt kot spravo za svoje zločine? Prepričan sem, da za take ljudi ni več nobe-
nih vic.« Umrl je za pljučnico 23. junija 1860 v Turinu v petdesetem letu svojega 
življenja. Za blaženega ga je razglasil papež Pij XI. leta 1925, med svetnike pa 
ga je prištel njegov naslednik Pij XII. leta 1947. Častijo ga kot zavetnika jetnikov 
in jetnišnic pač zaradi tega, ker se je odlikoval v skrbi za jetnike. 
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

12. nedelja med letom 

PRVO SVETO OBHAJILO 

Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo 

in skritega, kar se ne bo spoznalo. 

21. 06. 2020 – 28. 06. 2020 

 

 

Papež Frančišek dodal nove vzklike v Lavretanske litanije: Mati usmiljenja, 
Mati upanja in Tolažba migrantov. 
 
Prefekt Kongregacije za bogoslužje 
g. Robert kard. Sarah je zapisal: 
 
Spoštovani, 
kot romarica proti svetemu Je-
ruzalemu, da bi uživala v neločljivem 
občestvu s Kristusom, svojim Ženi-
nom in Odrešenikom, Cerkev stopa 
po poteh zgodovine v zaupanju 
Vanjo, ki je verovala Gospodovi 
besedi. Iz evangelija vemo, da so se 
namreč Jezusovi učenci od samih 
začetkov naučili slaviti »blagoslo-
vljeno med ženami« in računati na 
njeno materinsko priprošnjo. 
Krščanska pobožnost je Devici Ma-
riji, ki je privilegirana in zanesljiva pot do srečanja s Kristusom,  skozi sto-
letja prihranila nešteto naslovov in vzklikov. Tudi v današnjem času, ki je 
prepreden z razlogi za negotovost in zmedenost, se Božje ljudstvo še po-
sebno z naklonjenostjo in zaupanjem pobožno zateka k njej. 
Kot razlagalec tega čutenja je papež Frančišek, ko je sprejel izražene želje, 
odločil, da se v obrazec litanij blažene Device Marije, ki jim pravimo »Lav-
retanske«, vnesejo vzkliki »Mati usmiljenja«, »Mati upanja« in »Tolažba 
migrantov«. 
Prvi vzklik bo umeščen za »Mati Cerkve«, drugi za »Mati milosti Božje«, 
tretji pa za »Pribežališče grešnikov«. 
Vesel sem, da vam sporočam ta odlok v vedenje in izpolnitev, ter iz-
koriščam to priložnost, da vam izrazim svoje spoštovanje. 

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

