
 

1. Pretekli teden smo bili na morju z mladimi. Vsi so bili zelo zadovoljni. 
Iskrena hvala za mnoge dobrote in darove, v prejšnjem župnijskem listu 
sem pozabil omeniti družino Flis Erjavci, Damijana Tomažiča; iskren boglo-
naj Pučnikovim (Štrank) in Simonu Korošcu za prevoz, gospodinji Mirjani 
Magič in Andreji Krajnc pa za dobre jedi.   

2. Prihodnji petek bom po maši obiskal bol-
nike, ker sem bil prejšnji petek odsoten. 

3. Pred nami je zapovedan praznik Marijinega 
vnebovzetja in obenem praznik naše zavet-
nice župnije Marije Vnebovzete. Začetek 
praznovanja bo z večernicami v petek zve-
čer ob 20.00 uri., nato bo procesija s kipom 
Božje Matere, z lučkami, godbo, gasilci in vsemi vami. Med procesijo bomo 
prepevali Marijine pesmi, medtem ko nas bo spremljala godba na pihala iz 

Svetine. Pridite in se slovesno pripravimo na praznovanje praznika Mariji-
nega vnebovzetja! Bogoslužje večernic in procesijo bo vodil nadškof msgr. 
Marjan Turnšek. Vabljeni! 
Na praznik Marijinega Vnebovzetja bodo svete maše kot po navadi na ta 

praznik: prva romarska maša ob 6.30, ki jo bo vodil 
rojak Andrej Lažeta, nato romarska maša ob 8.00 uri, 
ki jo bo vodil rojak Peter Pučnik in tretja, romarska 
maša, ob 10.00 uri, ki jo bo vodil ljubljanski pomožni 
škof dr. Anton Jamnik. Pri vseh mašah bo blagoslov 
cvetja in zdravilnih zelišč. Zato vas prosimo, da pri-
nesete k blagoslovu cvetje in zdravilna zelišča. Z 
njimi se bomo zahvalili Bogu za  lepoto stvarstva in 
za zdravilno moč zelišč ter za zdravje, ki nam ga Bog 
daje po zdravilnih zeliščih in cvetju. 

Za duhovno zdravje pa 
bomo lahko na praznik 
Marije Vnebovzete de-
ležni tudi popolnega od-
pustka, ki ga lahko na-
menimo zase ali pa za 
pokojne. Pogoj za pre-
jem odpustka je nena-
vezanost na greh oz. 
obhajanje sv. spovedi, 
prejem obhajila, molitev 
veroizpovedi in oče-
naša po namenu pa-
peža Frančiška. Tudi 
med slovesno mašo bo 
priložnost za spoved. 

4. Lepo prosim, da imate 
med bogoslužjem za-
ščitne maske, kot za-
htevajo državna in cer-
kvena pravila. Zaradi 
koronavirusa letos od-
padejo pogostitve po 
večernicah in po maši. 
Hvala za razumevanje! 

5. Iskrena hvala za čišče-
nje in krašenje cerkve, 
za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

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 Te-

rezijo Jesenek 

Ponedeljek 10. 08. 2020 

Lovrenc, diakon 

Ob 16.00 pogrebna za + Heleno Levart 

Ob 19.00 za + Barbaro Kočnik (2358) 

Torek 11. 08. 2020 

Klara (Jasna), devica 
Ob 19.00 za + Ignaca in Rozalijo Hren  

Sreda 12. 08. 2020 

Ivana Šantalska, redovnica 

Ob 19.00 za + Ivana, Anastazijo in starše Ku-
mer (obl.) 

Četrtek 13. 08. 2020 

Poncijan, papež in  

Hipolit, duhovnik 

Ob 19.00 za + Nežko Budler (obl.) in moža 

Franca 

Petek 14. 08. 2020 

Maksimilijan Kolbe, duhov-

nik 

Ob 7.00 za + Dušana Justineka ml. (2281) 

Ob 20.00 večernice in procesija z kipom Božje 

Matere, z lučkami ter z godbo na pihala  

Sobota 15. 08. 2019 
 

MARIJINO  

VNEBOVZETJE 
»VELIKE MAŠE« 

Ob 06.30 za žive in + farane 
Ob 08.00 za + Terezijo Pliberšek (obl.) in soro-

dnike Pliberšek-Blažíč  
Ob 08.00 za + Stanka Mlakarja 
Ob 10.00 za +Anico Pučnik (obl.) in starše 
Ob 10.00 za+ Miha Močnika (obl.), Amalijo 

Krajnc in sorodnike 
Ob 10.00 za +Frančiška Skrbinška 

20. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

16. 08. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + v zahvalo in priprošnjo za zdravje 

Martina Juharta 

Krst Nuše Dovnik 



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, 06. 11. 2020 

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

 

SVETNIK TEDNA – sveti Lovrenc, diakon in mučenec 
 

Sv. Lovrenc je s svojo smrtjo proslavil Rim kakor svoj čas prvi mučenec Štefan 
Jeruzalemski. Bil je diakon papeža Ksista II. Ta ga je postavil za upravnika cerk-
venega premoženja in mu izročil skrb za reveže. Ko so pod cesarjem Valerijanom 
peljali sivolasega papeža Ksista v smrt, je Lovrenc pohitel k njemu: »Kam hitiš, 
oče, brez sina? Kam greš, sveti duhovnik, brez diakona?« Papež mu je naročil, naj 
razda med reveže, kar je cerkvenega premoženja, potem pa mu je napovedal: »Ne 
zapuščam te, moj sin. Toda tebe čakajo hujši boji za Kristusa.« Res. Rimski načel-
nik Hipolit je slišal, da ima Cerkev velike zaklade, ki jih opravlja Lovrenc. Polakom-

nil se jih je, poklical Lovrenca predse in terjal od njega, naj mu 
jih izroči. Mladi diakon je odgovoril: »O, Cerkev ima velike zak-
lade. Rad ti jih nekaj izročim, samo nekoliko odloga prosim.« 
Hipolit mu je dal tri dni odloga. Lovrenc je razdelil cerkveno pre-
moženje med ubožce, kakor mu je bil naročil papež; tretji dan 
pa je zbral vse te reveže in jih pokazal sodniku, rekoč: »Glej, to 
so zakladi naše Cerkve!« Načelnik je pobledel od jeze in z 
vsakovrstnimi mukami poskušal Lovrenca prisiliti k odpadu. 
Slednjič so ga, vsega ranjenega položili na razbeljen raženj in 
živega pekli. Močni spoznavalec se je še tu pošalil in dejal sod-

niku: »Na eni strani sem že pečen; obrni me na drugo!« Nato je med molitvijo iz-
dihnil svojo dušo 10. avgusta 258. Mnogi slavni slikarji in kiparji so upodobili tega 
priljubljenega svetnika. Na veličastni Michelangelovi Poslednji sodbi v Sikstinski 
kapeli zavzema vidno mesto takoj za Kristusom. Tudi po naših cerkvah pogosto 
srečujemo njegovo podobo. Sv. Lovrenc goduje 10. avgusta.  
 

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

MARIJE VNEBOVZETE. 

19. nedelja med letom 

 »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po 

vodi k tebi.« (Mt 14,28b) 

MARIJINO VNEBOVZETJE 

09. 08. 2020 – 16. 08. 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdenka Serajnik opeva Marijo v luči resnice o vnebovzetju, ki jo razglaša Cer-

kev: »Zate trohnenje bilo bi krivica, / o Bivališče nesmrtno Boga: / prosta posledic 

človeškega zla, / Roža skrivnostna so tvoja nam lica.« V pesmi, v kateri nebeščani 

vabijo Marijo v nebo, pesnica izpoveduje vero Cerkve: Marijino brezmadežno 

spočetje in dejstvo, da je nosila v svojem telesu Kristusa, je temeljni razlog, da je 

bila Marija vzeta v nebesa z dušo in telesom.                P. Martin Kmetec 

 

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 

21. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

23.08.2020 

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

10.00: 
1. berilo: Urška Flis  
2. berilo: Polona Mlakar 

Skrivnostna Roža, 

Božji cvet izbran 
 

Skrivnostna Roža, Božji cvet izbran, 

kateri čas bi mogel te roditi, 

kateri svet dovolj obogatiti, 

odeti v plašč, iz sončnih žarkov stkan? 

 

Odprta te obdarja – Božja dlan,  

ne neha z dragocenostmi krasiti,  

želi še bolj te v času proslaviti,  

ko zdi se sleherna svetost – zaman.  

 

Skrivnostna Roža, Božji cvet izbran,  

ti bolnim vračaš zdravje, daješ moč,  

iz tebe srkamo – rešitve med.  

 

Lepote pesem, Mati si besed,  

tvoj duh med nami – vedno je navzoč,  

človeštva biser, slavljen, blagrovan! 
Zdenka Serajnik 

Marijina lepota je nadnaravna, ni od 

tega sveta. Še največja svetost se ne 

more primerjati z njeno lepoto – ki je 

lepota Brezmadežne. Le Bog sam more 

Marijo dovolj proslaviti na tem svetu 

(druga kitica). Pesem se nadaljuje z 

opisom njenega poslanstva v odrešenju 

in z metaforo prikliče v spomin obljub-

ljeno deželo, deželo mleka in medu: 

»Skrivnostna roža, Božji cvet izbran, / 

ti bolnim vračaš zdravje, daješ moč, / 

iz tebe srkamo – rešitve med.« Podoba 

dragocenega kamna služi pesnici, da 

nakaže neprimerljivo veličino Device 

Marije, saj je biser predmet, ki prikliče 

predstavo dragocenosti: »Lepote pe-

sem, Mati si besed, / tvoj duh med 

nami – vedno je navzoč, / človeštva bi-

ser, slavljen, blagrovan!« Marija je dra-

goceni biser človeštva, ker je mati 

Božjega Sina; ona nas navdihuje z dra-

gocenimi besedami, vedno navzoča 

kot zgled naših besed in ravnanja. Zato 

jo slavimo in blagrujemo. 

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

