
 

 

1. Hvala Urošu Polegeku za valjarja s katerim smo lahko povaljali asfalt pri 
vinogradu; Alojzu Lubeju za delo v vinogradu; Davorju Mlakarju za urejanje 
prostora pri vinogradu; Jožetu Leskovarju za piščance in Franciju Gosniku 
(ml.) za purana, da ne bo mladina lačna na morju; hvala za čiščenje in 
krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

2. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin, Damijan Strmšek, rkt, 
samski, iz Žič in nevesta, Marija Lah, rkt., samska, iz Sp. Grušovja. Iskrene 
čestitke! 

Papež Frančišek: »Iščite vedno Gospodovo obličje. Iščite Gospoda in njeg-

ovo moč, vedno iščite njegovo obličje« (Ps 104). To iskanje predstavlja te-

meljno držo v življenju vernika, ki je odkril, da je zadnji cilj lastnega bivanja 

srečanje z Bogom. Iskanje Božjega obličja je zagotovilo dobrega izida 

našega potovanja na tem svetu, ki je izhod proti obljubljeni deželi, nebeški 

domovini. Božje obličje je naš cilj in je tudi naša zvezda Severnica, ki nam 

omogoča, da ne izgubimo poti. 
 

Pot v razvajenost in narcisizem 

Starši, ki želijo za svoje potomce le najboljše, se poleg krat-

kih občutkov uspešnosti spoprijemajo predvsem z 

neuspehom in krivdo zaradi večnega izmikanja zapovedane 

popolnosti. Ko otroci odidejo, pa se največkrat srečajo z 

občutki praznine, saj so v pomanjkanju časa zanemarili in 

izgubili sebe, prijatelje, sozakonca ali  partnerja. S tem, ko otrok postane 

središče sveta, pa nosi precej neprijetne posledice tudi on. »Starši danes 

vzgajajo na mehke, 'do otrok prijazne načine', da bi povečali njihovo samo-

zavest, ter z razlago, da so do njih čuječi. V resnici naredijo nasilne, nepotr-

pežljive ter narcisoidne otroke. Vzgajati bi morali tako, da bodo oni čuječi,« 

pojasni Marko Juhant. 
 

ORATORIJ NA PRIHOVI 2020 

Že v prejšnjem župnijskem listu sem nakazal, da bo verjetno zaradi 

slabe epidemološke slike letošnji oratorij vnovič prestavljen na boljši 

čas. Osebno je zame oratorij eden izmed najlepših dogodkov na 

Prihovi. Žal nam letos kaže zelo slabo. Zato Vam sporočam, da smo čas 

oratorija prestavili na 17. avgust (od 17. do 23. 8. 2020), če bo takrat 

situacija zaradi covida 19 kaj bolj ugodna. Tisti, ki ste ob prijavi že 

izročili dar za oratorij, ga lahko dvignete v župnišču ali ga pustite za 

naslednji predvideni datum. Hvala za razumevanje! 

 

Vloga moža in očeta: Najprej naj moški spravi v red odnos s svojo ženo, 

da bo doma tako kot je treba. Če to ni v redu, potem vse drugo pade. 

Voditelj družine: Katoliški moški naj postane najprej služeči voditelj v svoji 

družini, tak, ki vsakodnevno ‘umira za svojo lepotico, ženo – umira svojemu 

egoizmu’ (prim. Ef 5,25) in se bori, da ostane v odnosu s svojimi otroki – 

tudi ko ga ti rinejo ven iz odnosa. Kot mož in oče bo moral rasti v znanju in 

veri, ter si prizadevati za oseben odnos z Jezusom. Otroci, se mi zdi, morajo 

videti ‘očeta na delu’, očeta, ki mu vera toliko pomeni, da redno moli in da 

misli resno, ko se obrača na Boga, da gre redno k maši, se uči o Bogu, sledi 

nauku in se trudi – v Božji milosti – živeti vero v vsakdanjem življenju. 
(Aleš Čerin) 

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. 
 

15. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

12. 07. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Antona Leskovarja (obl.) 

Ponedeljek 13. 07. 2020 

Henrik (Hinko) II., cesar 

Ob 19.00 za + Terezijo (obl.) in Marijo Mlakar 

(Jurekovo)  

Torek 14. 07. 2020 

Kamil de Lellis, duhovnik 
Ob 7.00 za + Emila Škornika (1973) 

Sreda 15. 07. 2020 

Bonaventura, škof 
Ob 19.00 za + Iváno Majšler (1910) 

Četrtek 16. 07. 2020 

Karmelska Mati Božja 

Ob 19.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek 

(Žužman) (1850) 

Petek 17. 07. 2020 

Aleš, spokornik 
Ob 19.00 za + Jožefa in Štefko Gošnjak (1990) 

Sobota 18. 07. 2020  

Elij iz Koštabone, diakon 

Ob 7.00 za + Pavlino Vrbek (2089) 

Krst ob 11.00: Anžè Kozikar 

16. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

19. 07. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Avguština Juharta 

15. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

12.07.2020 

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

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

16. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

19.07.2020 

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

10.00: 
 OTROCI 
 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ef+5%2C+25&id13=1&pos=0&set=2&l=sl


SVETNICA TEDNA – Karmelska Božja Mati 

 
Ime praznika pride po Karmelski gori v Sveti deželi. Na tej gori sta se skri-
vala pred brezbožnim kraljem Ahabom in njegovo še bolj brezbožno ženo 
Jezabelo prerok Elija in Elizej. Nemara so tu bivali tudi njuni učenci. Zato je 
verjetno, tako trdijo, da so se tu že v prvi krščanski dobi naselili možje, ki 
so se želeli umakniti svetu in živeti v samoti. Sv. Helena, mati cesarja Kon-
stantina, je dala tu sezidati cerkev. Leta 1156 je tja prišel vojak, križar 
Bertold s Kalabrije, ki se je bil v hudi bitki zaobljubil, da bo postal samotar, 
če Bog kristjanom nakloni zmago nad mohamedanci. Kristjani so zmagali 
in Bertold se je z desetimi tovariši naselil v Karmelu pri votlini, v kateri je po 
starem izročilu nekdaj bival prerok Elija. Postavili so majhno svetišče v čast 
božji Materi in si jo tudi izbrali za Gospo svoji družbi. Imenovali so se bratje 
Device Marije Karmelske. S tem je bil ustanovljen karmeličanski red. Zaradi 
nesloge krščanskih vladarjev so Turki spet osvojili Sveto deželo in leta 1240 
so karmelski samotarji zapustili sveti kraj in se preselili v zahodne evropske 

dežele, v Francijo, na Sicilijo, v Anglijo. 
Ko je na Angleškem bil na čelu reda Si-
mon Stock (umrl leta 1265), se mu je pri-
kazala božja Mati, pripoveduje pobožna 
povest. V roki je držala škapulir ter mu 
povedala: »Vzemi, sin, ta škapulir 
svojega reda; to bo znamenje milosti, ki 
sem jo izprosila tebi in otrokom Kar-
melske gore: kdor umrje v tem oblačilu, 
se bo obvaroval večnega ognja; je zna-
menje zveličanja, obramba v nevarnostih 
in zagotovilo miru in večne zaveze.« To 
se je zgodilo 16. julija 1251. Tako je 
nastala karmelska škapulirska brato-
vščina. O karmelskem redu radi ponavl-
jajo izrek: »Karmel je ves marijanski.« 
Karmelski red je ves posvečen pos-

nemanju in češčenju božje Matere. Karmelska pobožnost do Marije pose-
bej naglaša tudi gojitev stanovske čistosti. Zato je ta pobožnost stoletja 
rodila bogate rodoljubne sadove. Tudi iz karmeličanskega reda je zrasla 
slavna vrsta svetnikov in svetnic: od sv. Simona Stocka do sv. Janeza od 
Križa, do cerkvene učiteljice sv. Terezije Velike do tako znane in priljubljene 
sv. Terezije Deteta Jezusa. Karmelske Božje Matere se spominjamo 16. 
julija. 
 

Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

v ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

15. nedelja med letom 

V dobro zemljo vsejan pa je tisti, 

ki posluša besedo in jo doume. 

12. 07. 2020 – 19. 07. 2020 

 

 

Papež Frančišek o pandemiji Covid 19: 

Nismo pričakovali te pandemije. Prišla je, ne da bi jo pričakovali. A sedaj je. 

In veliko ljudi umira. Veliko ljudi umira samih in veliko ljudi umira, ne da bi 

lahko kar koli storili. Velikokrat nam lahko pride misel: 'Mene se ne tiče, 

hvala Bogu, sem se rešil.' A pomisli na druge! Pomisli na tragedijo in tudi na 

ekonomske posledice, posledice za vzgojo, na tisto, kar bo prišlo pozneje. 

In zato danes, vsi, bratje in sestre, vsake veroizpovedi, molimo Boga. 

Morda bo kdo rekel: 'Pa to je verski relativizem, tega se ne more delati.' 

Kako da se ne more moliti Očeta vseh? Vsak moli, kot zna, kot lahko, glede 

na svojo kulturo. Mi ne molimo eden proti drugemu, ne! Združeni smo kot 

človeška bitja, kot bratje in sestre, s tem ko molimo Boga, v skladu s svojo 

kulturo, v skladu s svojo tradicijo, v skladu s svojim verovanjem, a kot bratje, 

ki molijo Boga. To je pomembno! 

Lansko leto nismo vedeli, kaj je to pandemija. Prišla je 

kakor povodenj, prišla je nenadoma. Sedaj smo se nek-

oliko prebudili. A obstajajo mnoge druge pandemije, ki 

povzročajo umiranje ljudi, in mi se tega ne zavedamo, 

gledamo na drugo stran. Nekoliko smo nezavedni pred 

tragedijami, ki se v tem trenutku dogajajo po svetu. 

Rad bi vam povedal samo za eno uradno statistiko prvih štirih mesecev tega 

leta, ki ne govori o pandemiji koronavirusa. Govori o neki drugi. V prvih štirih 

mesecih tega leta je tri milijone sedemsto tisoč oseb umrlo zaradi lakote. 

Imamo pandemijo lakote. V štirih mesecih skoraj štiri milijone oseb. Ta mo-

litev, s katero prosimo Gospoda, naj ustavi to pandemijo, nam mora dati 

misliti tudi o drugih pandemijah sveta. In veliko jih je! Pandemija vojn, lakote, 

izkoriščanja in mnoge druge. Pomembno pa je, da smo danes, skupaj in da 

molimo vsak v skladu s svojo tradicijo. 

Naj Bog ustavi to tragedijo, naj ustavi to pandemijo. Naj se nas Bog usmili 

in ustavi tudi druge pandemije, zelo težke – pandemijo lakote, vojne, iz-

koriščanja, otrok brez izobraževanja. In to ga prosimo vsi skupaj. Naj Bog 

blagoslovi vse nas in se nas usmili. 

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

