
 

1. Danes je Krištofova nedelja. Zato bo sedaj po maši na parkirišču blagoslov 
vozil. Ob tej priložnosti vas vabim, da darujete za nakup vozil 
za misijonarje in misijonarke. Nekateri delujejo v zelo težkih 
razmerah in jim je prevozno sredstvo, naj bo to avto, motor ali 
kolo, nadvse dragoceno. Že v naprej iskren boglonaj! 

Naj sveti Krištof dá nam moči  

da Jezusa v dobroti posnemali bi:  

kot bratje in sestre kruh si delimo,  

da temo na svetu v luč spremenimo. 
MOJ DAR BOGA SLAVI, ZA VSE PREVOŽENE POTI. SREČNO VOŽNJO VAM 

MIVA ŽELI, NAJ BOG BLAGOSLAVLJA VSE VAŠE POTI. 

2. Iskrena hvala Simonu Korošcu za košnjo trave, Viliju Podgrajšku za popra-
vilo traktorja, Jureku oz. Stanku Mlakarju za to, da smo lahko v tem času z 
njegovim traktorjem opravljali dela v vinogradu; hvala Davorju Mlakarju in 
Tomiju Novaku za popravilo ograje; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, 
za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Vsak oče bi se moral vprašati, kaj bo zapustil svojim otrokom. 
Ko govorimo o dediščini, najprej pomislimo na materialno zapuščino: denar, avto, 

hišo, zemljo … Ni pomembno, kaj delaš, otroci te opazujejo in oponašajo. Učijo se od 

tebe; kot goba pijejo nova spoznanja. S svojim življenjem jim daješ zgled. Lahko si 

oče, vendar nisi poročen z materjo svojih otrok. Živite sicer skupaj, imate se radi, 

ampak otroci podzavestno vedo, da niste taki, kot so npr. sosedovi, kjer sta oče in mati 

poročena.            (Franci Šinkar) 

Zakaj med poletjem ob nedeljah k sveti maši? 
 

Še vedno je navzoča miselnost, da se sku-

paj od šolskih klopi poslovimo tudi od cerkvenih.  

Vir moči: Nikoli si ne drznemo dopustiti, da bi avto-

mobilu zmanjkalo goriva ali mobitelu baterije. Ko-

liko bolj pomembno je napolniti dušo z Jezusom! Z 

Njim v srcu lahko zmoremo vse korake tedna pred 

seboj. Zaradi Njega lahko delujemo, Njegova moč 

nas naredi boljše in bolj vesele, z Njim smo bolj 

sproščeni in opremljeni za čisto vse. 

Objem: Ste že kdaj občutili Božji objem? Resničen 

je. Kadar smo v stiski, je tolažilen, kadar smo 

veseli, se v objemu z nami veseli. Kadar smo zaskrbljeni, je njegov objem 

močan, kadar smo šibki, je trden. Morda ga ne čutimo fizično, a dejstvo, da 

nas med sveto mašo objema in nosi na rokah, je gotovo razlog, da se tja 

vračamo znova in znova. 

Izročitev: Pri sveti maši kot majhni otroci zlezemo v najbolj varen, topel, 

razumevajoč in zaščitniški objem, kar jih obstaja. To je objem brez obso-

janja, brez obtoževanja. To je objem popolnega sprejemanja in zaščite, kar 

jih je mogoče okusiti. Izpustiti to možnost pred skokom v naslednji teden je 

kot oditi v hribe s prazno steklenico vode. 

Prejem: Ko bi se le zavedali, kakšen luksuz in hkrati zastonjski dar je prejem 

Jezusa v obliki svete evharistije. Noben čarobni napoj in noben eliksir ne 

premore toliko moči, kot je prejmemo pri sveti maši. Z Jezusom tako 

postanemo nepremagljiva ekipa v vseh bojih, ki jih bijemo preko tedna. 

Zaščita: Pri sveti maši se okoli nas naredi oklep, ki kljubuje vsem izzivom, s 

katerimi se srečamo. To je oklep, ki ga ne poškoduje nobena puščica, ki bi 

nam kakorkoli želela škodovati ali nas onesposobiti. To je oklep, s katerim 

se lahko podamo v katerikoli boj in smo lahko prepričani, da bomo iz njega 

odšli kot zmagovalci. 

Prošnja: Pri sveti maši lahko pred Boga prinesemo svoje prošnje. Pred 

njega lahko prinesemo vsa skrita hrepenenja, tudi tista, ki jih ne upamo na 

glas izreči niti sami pred seboj. Pred nami je poslušalec, ki komaj čaka, da 

naše življenje naredi polno, veselo, izpolnjeno. 

Zahvala: Hvaležnost za teden za seboj, hvaležnost za odnose, ki jih živimo, 

hvaležnost za izkušnje in materialne stvari, ki jih imamo – vse to med sveto 

mašo prinesimo pred Boga in opazujmo, kako vse te darove še pomnoži, 

kako nas z njimi obsiplje in kako komaj čaka, da nam da še več in več. 

Mojca Koren Lapajne 
 

17. nedelja med letom 

Krištofova nedelja 

26. 07. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Ano Pliberšek 

Ponedeljek 27. 07. 2020 

Gorazd, Kliment in drugi 

učenci Cirila in Metoda 

Ob 19.00 za + Anico Pučnik ter starše  

Torek 28. 07. 2020 

Viktor (Zmago) I., papež 
Ob 19.00 za + Ludvika Zorka (obl.) 

Sreda 29. 07. 2020 

Marta, Lazarjeva sestra 
Ob 19.00 za + Janeza Ozimiča (2191) 

Četrtek 30. 07. 2020 

Peter Krizolog, škof 
Ob 19.00 za + Milana Mernika (2159) 

Petek 31. 07. 2020 

Ignacij Lojolski, duhovnik 
Ob 19.00 za + Leopolda Brumeca (st.) 2264 

Sobota 01. 08. 2020  

Alfonz M. Ligvorij, škof 
Ob 7.00 za + Rozo Stupan (8. dan) 

18. nedelja med letom 

Porcijunkula 

02. 08. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Emila Ribiča (obl.) in sorodnike 

http://www.diz.si/vsak-oce-bi-se-moral-vprasati-kaj-bo-zapustil-svojim-otrokom/
https://www.iskreni.net/articles/author/59493


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. 
 

 

SVETNIK TEDNA – Alfonz Marija Ligvorij, škof 
 

Izredno nadarjen mladenič je že s šestnajstimi leti dosegel doktorat in postal 
uspešen odvetnik. Kljub uspehu je vseskozi dajal lep zgled pobožnega mla-
deniča: vsak dan je bil pri maši, vsak teden pri spovedi, po cele ure je premolil 
pred Najsvetejšim, pa tudi obiskoval je bolnike in jim stregel. Zmota v neki pra-
vdi pa ga je pripeljala do spoznanja, da ga Bog kliče drugam. Kljub nasproto-
vanju domačih je sklenil, da postane duhovnik. Sprva je kot pridigar deloval v 
Neaplju, kasneje zapusti mesto ter se posveti najbolj zapuščenim in od vseh 

pozabljenim. Ustanovil je redovno družbo, ki naj bi z misijoni 
in duhovnimi vajami delovala med versko zanemarjenim 
ljudstvom. Leta 1732 je nastala »Kongregacija presvetega 
Odrešenika«, bolj znana kot red redemptoristov. Ko je videl, 
kako pomanjkljiva je osnovna izobrazba ne samo ljudstva, 
pač pa tudi duhovnikov, je napisal vrsto vzgojnih knjig ter mo-
litvenih knjižic. Veliko breme, ki pa ga je z vso gorečnostjo in 
odgovornostjo nosil, je bila tudi škofovska služba v zanemar-

jeni škofiji Santa Agata dei Goti.  
Rodil se je 27. septembra 1696 v Marinelli pri Neaplju v Italiji, umrl pa 1. 
avgusta 1787 v kraju Nocera dei Pagani pri Neaplju. Dela: Njegova dela so 
številna; najbolj znana in obširna je Moralna teologija, ki je izšla v 70 izdajah; 
Spis za spovednike »Homo Apostolicus« v 118 izdajah, številni molitveniki in 
spisi, nekateri prevedeni tudi v slovenščino (Slava Marije Device, Sveta ura, 
Priprava na smrt, Prava Kristusova nevesta idr.)  
 

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

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

17. nedelja med letom 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 

Nebeško kraljestvo je podobno zakladu. 

26. 07. 2020 – 02. 08. 2020 
 

 

 

Danes obhajamo Krištofovo nedeljo. Sv. Krištof, priprošnjik za varno pot, je 

zavetnik voznikov in pilotov in ker so žal prometne nesreče del našega vsak-

dana, je tudi zavetnik zoper naglo in neprevideno smrt. Je pa tudi Kristono-

sec, kar ime Hristoforos v grščini tudi pomeni. 

A tudi naši misijonarji so »kristonosci«, saj ljudem prinašajo Kristusa, in to 

na zelo konkreten način. Največkrat se njihovo oznanjanje evangelija odraža 

v delih ljubezni, tj. v čisto konkretni pomoči ljudem, ki še vedno živijo v izje-

mnem pomanjkanju najosnovnejših življenjskih dobrin. Avtomobili, ki jih pri 

tem uporabljajo, so jim zato v neizmerno pomoč. Ta vozila so večnamenska 

in so v službi celotne krajevne skupnosti. Nikakor niso namenjena zgolj o-

sebnim potrebam misijonarjev. Služijo nakupu in prevozu vode, hrane, drv, 

šolskih potrebščin, gradbenega materiala (za gradnjo cerkva, bolnišnic, 

domov …), prevozu bolnikov, potrebnih nujne pomoči, nosečnic in ostarelih 

v bolnišnico ter tudi prevozu ljudi do oddaljenih cerkva k obhajanju bogo-

služja. Z navadnimi avtomobili namreč ne morejo doseči krajev po promet-

nicah, ki pod nobenimi pogoji ne zaslužijo, da se jih imenuje ceste, in jih 

številne vremenske ujme stalno uničujejo. Z vero je pač tako, da če nima 

del, je mrtva, kot je v svojem pismu zapisal apostol Jakob: »Če sta brat in 

sestra gola in jima manjka vsakdanje hrane, pa jima kdo izmed vas reče: 

`Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!` a jima ne daste, kar potrebujeta za 

telo, kaj to pomaga?« (Jak 2,15-16). 

Spoštovani dobrotniki. Tudi mi se lahko vključimo v to vzvišeno poslanstvo 

naših misijonarjev in smo s tem na nek način tudi sami »kristonosci«. Brez 

prevoznih sredstev bi bilo njihovo delo zelo okrnjeno in številni ljudje v 

odročnih krajih tretjega sveta bi bili prikrajšani za veselo oznanilo, katero je 

Jezus zapovedal oznanjati vsem ljudem po svetu. 

V imenu vseh naših misijonarjev se vam zato iz srca zahvaljujemo za širo-

kosrčnost. Naj vam Bog obilno povrne za dobroto in naj vas na vseh vaših 

življenjskih poteh spremlja varstvo svetega Krištofa. 

Luka Biščak 

Misijonsko središče Slovenije 

17. nedelja med letom 
Krištofova nedelja 

26.07.2020 

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

10.00: 
1. berilo: Karmen Pučnik  
2. berilo: Lucija Pučnik 

18. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

02.08.2020 

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

10.00: 
1. berilo: Simona Borovnik 
2. berilo: Žan Pem 

19. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

09.08.2020 

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

10.00: 
1. berilo: Nik Škorjanc  
2. berilo: Pavlica Pučnik 

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

