
 

1. Četudi bodo prihodnji teden prvi dnevi v mesecu, bodo svete maše le prve 
tri dni, medtem ko bom bolnike obiskal dan pred praznikom Marijinega vne-
bovzetja, to je 14. avgusta dopoldan. Povejte tudi drugim bolnikom, da sem 
jih pripravljen obiskati in jim prinesti svete zakramente. Zakramenti so Božji 
dar človeku. Darov in daril se ne vsiljuje, lahko jih sprejmeš z veseljem ali 
jih zavrneš. Bog ostaja pred vrati in trka na srce slehernega. Mu boste do-
volili, da pride v duše vaši ostarelih, osamljenih in bolnih? Pokličite! 

2. Naši mladi gredo jutri, kot vsako leto, na počitnice v Piran. Iskrena hvala 
vsem, ki ste nas obdarili z raznovrstnimi darovi (druž. Lubej, Mlakar /Jurek/, 
Pučnik /Kodrač/, Škorjanc ter Minka in Tone /Mežnar/). Boglonaj! Z veliko 
mero odgovornosti so si naredili program, ki ustreza zahtevam varnosti 
pred okužbo covid-a 19. Spremljajmo in podprimo jih z molitvijo. 

3. Iskrena hvala Alojzu in Zvonku Lubeju, Janezu in Branki Pučnik, Kristini 
Strnad, Marti Pristovnik, Jožetu Pučniku, Dušanu in Štefki Podergajs ter 
Branku Brumecu za delo v vinogradu. Zelo lepo, da vas je bilo kar deset, 
tako ste lahko delo hitro opravili. Najlepša hvala! 

4. Hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno vašo 
pomoč in dobroto. 

Tudi na dopustu je potrebno poskrbeti za molitev. Naj vas vsakodne-

vno navdušenje, novo okolje in neučakanost po novih doživetjih ne 

odvrne od vsakodnevne molitve. Začnite dan s skupno molitvijo. Naj 

vsak izreče vsaj eno prošnjo za dan, ki je pred vami. Zvečer pa ne po-

zabite izreči zahval za vse kar ste doživeli tisti dan. 

Kakšna so primerna oblačila za vstop v cerkev? 

Minuto pred sveto mašo se je izpred oltarja sprehodil duhovnik v 

mašnem plašču, nas z nasmeškom pozdravljal levo in desno, odšel iz 

cerkve in se vrnil s košaro z rutami. Brez zadrege se je ustavil pred vsako 

predstavnico ženskega spola, ki ni ustrezala navodilu dostojnega oblačenja 

in ji ponudil ruto, naj si ogrne gola stegna ali ramena. Nič ga ni zanimalo, ali 

si vernik, romar ali turist, v njegovi cerkvi boš dostojno oblečen! Še neka-

jkrat sva bila pri sv. maši v tisti cerkvi in vsakokrat je bil pred mašo isti »ob-

red« – duhovnik je naredil »kontrolo« po cerkvi, neprimerno oblečene opre-

mil z rutami, potem pa pristopil k oltarju in začel maševati. 

Verjamem, da razumete, da obstajajo pravila oblačenja in obnašanja 

za različne prostore, tako tudi za cerkev. Kot bančnik si ne morem privoščiti, 

da bi v pisarno prišel v kratkih hlačah in majici brez rokavov – kako bi rea-

girali sodelavci, šefi in stranke si lahko predstavljate. Določeno okolje sa-

moumevno predvideva primerno oblačenje, pa naj je to banka ali pa cerkev.  

Včasih je obstajal izraz »ta k mašna obleka«, se pravi nedeljska, 

praznična obleka, s katero so ljudje izražali, da sta nedelja in obisk cerkve 

nekaj pomembnega, svečanega. Danes pa prekratke hlače in dekolteji prav 

nič ne prispevajo k svečanosti nedeljskega bogoslužja. 

Saj vem, ženske se rade postavljajo s svojimi oblinami, rade so občudovane, 

rade vidijo, da jih moški opazimo … Zato je prav težko ostati zbran in 

poslušati berilo, če ga bere ženska, ki malo preveč poudarja svojo, sicer 

lepo, postavo. Dolga obleka, če je preklana do ledvic in dekolte do popka 

pač ne sodita v cerkev, kaj šele za ambon! … 

Vedno je čas, da se pred odhodom v cerkev pogledaš v ogledalo in 

presodiš, kako si oblečen. 

Za zaključek in spodbudo pa še napis, ki sem ga videl na neki cerkvi 

na Štajerskem. Takole piše: »Cerkev je božja hiša, hiša božjih otrok. Preden 

vstopiš v cerkev, izključi mobilni telefon in odstrani žvečilni gumi. V cerkev 

vstopaj dostojno oblečen in se obnašaj spoštljivo in dostojno. K bogoslužju 

prihajaj pravočasno in ne odhajaj pred sklepom. Ob tem pa ne pozabi: Cer-

kev je kraj molitve in ne govorilnica.«     Franci Šinkar 
 

Čiščenje cerkve 

Prihova:                       petek, 14. 08. 2020 Sp. Grušovje:         petek 02. 10. 2020 

Raskovec:                   petek, 21. 08. 2020 Preloge:                   petek 09. 10. 2020 

Dobrova :                    petek, 28. 08. 2020 Vrhole:                   petek, 16. 10. 2020 

Dobriška vas:             petek, 04. 09. 2020 Sevec:                    petek, 23. 10. 2020 

Pobrež:                       petek, 11. 09. 2020 Prepuž:                   petek, 30. 10. 2020 

Novo Tepanje:            petek, 18. 09. 2020 Vinarje:                   petek, 07. 08. 2020 

Zg. Grušovje:              petek, 25. 09. 2020 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

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 

Ponedeljek 03. 08. 2020 

Konrad, redovnik 
Ob 19.00 za + Jožefa Skerbiša (st.; 2286) 

Torek 04. 08. 2020 

Janez M. Vianney, arški župnik 

Ob 7.00 za + Marijo (obl.) in Antona Uršiča 

ter sorodnike 

Sreda 05. 08. 2020 

Marija Snežna (Nives) 
Ob 7.00 za + Leopolda Juharta in sorodnike 

Četrtek 06. 08. 2020 

Jezusova spremenitev na gori 
 

Petek 07. 08. 2020 

Sikst II., papež 
 

Sobota 08. 08. 2020  

Dominik, duhovnik 

Ob 7.00 za +Štefana in Marijo Pučnik 

Ob 11.00 krst Filipa Rihtarja 

19. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

09. 08. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Anico in Ivana Oroža, Tilčko in 

Terezijo Jesenek 



 

 

SVETNIK TEDNA – sveti Dominik, redovni ustanovitelj 
 

Dominik je prišel v zgodovino kot eden največjih redovnih ustanoviteljev. 
Španec po rodu je imel pobožne starše, očeta Feliksa Guzmana in mater 
Ivano, ki je prišteta med blažene. Prvi učitelj mu je bil stric duhovnik. Poz-
neje se je učil modroslovja in bogoslovja in postal duhovnik. Pridružil se je 
duhovnikom, ki so živeli pri stolnici v Osmi kot kanoniki po pravilih sv. 
Avguština. Na poti iz Rima s svojim škofom je videl verski propad med kri-
voverskimi Albižani, ki so bili veliko bolj pogani kakor kristjani, dasi so sami 

sebe imenovali »čiste«. V ubožni obleki in 
bosa sta začela s škofom oznanjati Kris-
tusovo resnico. Pri Toulousu v Franciji sta 
ustanovila zavod za vzgojo duhovnikov pri-
digarjev in drugega za vzgojo mladine. Tam-
kajšnji škof si je želel, da bi mu Dominik usta-
novil škofijsko družbo duhovnikov pridigar-
jev. Dominik je pridobil šest tovarišev in jih 
imenoval »brate pridigarje«. Nato se je s 
škofom odpravil v Rim, da bi dosegel odobri-
tev svoje družbe. Za svoj red je Dominik 
sprejel pravila sv. Avguština, le nekoliko 
predelal jih je. Tako se je začel dominikanski 
red, ki je spodrezal albižanskim zmotam ko-
renine, dal Cerkvi in svetu številne znanstve-
nike, ustanovil slavna vseučilišča; najbrž no-
ben drug red ni dal svetu toliko umetnikov 

kakor dominikanski. Posebej moramo omeniti še dominikanca sv. Alberta 
Velikega in sv. Tomaža Akvinskega. Ta učenjaka sta že nekaj desetletij za 
Dominikom uresničila eno izmed njegovih velikih zamisli: zbrala, preg-
ledala, raziskala in uredila sta, kar je človeštvo pred njima spoznalo ali 
samo slutilo. To spoznanje sta dopolnila in obogatila ter tako postavila trdne 
temelje poznejši evropski znanosti. Sv. Dominik goduje 8. avgusta.  
 

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

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

18. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

»Zasmilili so se mu in ozdravil je  

njihove bolnike.« (Mt 14,14b) 

02. 08. 2020 – 09. 08. 2020 
 

 

 

“Kako se je mož odzval na obtožbo,  da mi nikoli ne pomaga” 

Pričevanje žene, ki je v trenutku jeze izrekla nekaj neprimernih besed 

možu. Ta dogodek, nam pomaga razumeti, kaj  v zakonskem odnosu 

čisto praktično pomeni stavek iz Svetega pisma »Ne daj se premagati 

hudemu, temveč premaguj hudo z dobrim.« (Rim 12, 21). 

V trenutku napetosti sem zagodrnjala čez moža: »Nikoli mi ne pomagaš 

po hiši!« To sicer ni bilo res. Čeprav moj mož velikokrat še ne opazi vsega 

mojega dela v gospodinjstvu, je vendar vedno pripravljen pomagati. Gotovo 

je bil tisti hip v skušnjavi, da bi se branil: »Kako to misliš, da ti ne pomagam 

po hiši? Saj sem ravno 

prejšnji teden naredil to in 

to …« Vendar je namesto 

tega vprašal: »No, kaj naj 

torej naredim?« 

Še vedno zlovoljna sem 

odrezavo odvrnila: »Izmisli 

si, kaj bomo naslednji teden 

jedli, nakupi vse potrebno in pripravi vse obroke.« Prav to je tudi storil. Jedi 

so bile preproste, toda za njimi je bilo obilje moževe ljubezni. To pomeni, da 

moramo namesto boja s sozakoncem, izbrati boj zanj ali zanjo! 

Húdo premagamo z dobrim, kadar se prenehamo bojevati s svojim partner-

jem in na napačno in krivično dejanje odgovorimo na Bogu všečen, pravilen 

in ljubeč način. Kadar se na zakončevo napačno ravnanje odzovemo na 

ljubeč način, je to dragoceno darilo našemu zakoncu; darilo, ki je posle-

dica trdega dela in Božje milosti. 

Bog uporablja naše odnose, da bi nas naučil ljubiti tudi, kadar nam ni prav 

nič do tega; odpuščati, kadar je nekdo grešil proti nam; in premagovati zlo 

z dobrim. To pomeni, da lahko Bog uporabi nepopolnosti, slabosti, raz-

ličnosti, celo grehe naših partnerjev in nam pomaga, da bi postajali bolj po-

dobni Kristusu. http://www.diz.si/kako-se-je-moz-odzval-na-obtozbo-da-mi-nikoli-ne-pomaga/ 

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: Urška Pučnik 

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 

20. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

16.08.2020 

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

10.00: 
OTROCI 
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