
 

1. Včeraj smo praznovali praznik Marije Vnebovzete, zavetnice naše žup-
nije. Iskrena hvala vsem za pripravo in dejavno sodelovanje. Ker smo v 
času epidemije coronavirusa, nas je bilo zato manj od prejšnjih let. Prazno-
vanje je bilo nadvse slovesno. Iskrena hvala g. nadškofu Marjanu Turnšku 
za vodenje večernic in procesije na predvečer praznika, mladinkam z ven-
čki na glavi in fantom, ki so nosili Marijin kip, gasilcem PD Tepanje in Oplot-
nica; rojaku Andreju Lažeti za romarsko mašo ob 6.30, rojaku Petru Puč-
niku za romarsko mašo ob 8.00 uri in ljubljanskemu pomožnemu škofu dr. 
Antonu Jamniku za romarsko mašo ob 10.00 uri. Hvala Jožetu Geriču za 
spovedovanje, Davorinu Vreča za somaševanje in dekanu Petru Lesko-
varju, ki se nam je pridružil pri kosilu. Hvala vsem, ki ste pripravili in dejavno 
sodelovali: Zboru Marije Zavetnice, Moškemu pevskemu zboru in skupini 
Jubilus; hvala organistu Petru Tonkoviču, zborovodkinji Klavdiji Ozimič, 
organistki Ani Pučnik, solistki Tanji Juhart; hvala Daši Pučnik in ostalim mla-
dincem in mladinkam; Petru Tonkoviču, Simonu Korošcu in Damijanu To-
mažiču za pripravo okolice cerkve in župnišča, namestitev zastav in drugih 
del; iskrena hvala mežnarju Simonu Korošcu, ministrantom, krasilkama 
Marjani Pučnik in Anici Mlakar, čistilkam in vsem, ki ste pomagali v pripravi 
in obhajanju praznika; hvala Alojzu Lubeju in vsem, ki ste urejali promet, 
predvsem pa boglonaj vsem za dejavno sodelovanje v vlogi častilca Boga 
ter Božje in naše Matere. Hvala Mariji Mlakar za fotografiranje in s tem do-
kumentiranje tako lepih in duhovno bogatih dogodkov. Bog daj, da bi iz tako 

lepih in doživetih obhajanj bilo veliko duhovne moči za vsakdanje življenje. 
Bodimo ponosni, da smo kristjani in Prihovčani! Iskrena hvala Alojzu Lubeju 
za delo v vinogradu, Simonu Korošcu za košnjo trave, družini Skerbiš za 
postavitev šotora, Kristjanu Mlakarju za namestitev zvočnika v dvorani Žup-
nijskega doma Marijinega varstva; boglonaj Slavku Mlakarju za zasteklitev 
vrat; hvala za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

2. V zadnjih dneh se je epidemološka slika zaradi vedno večje razširjenosti 
coronavirusa covid 19, zelo poslabšala. Zato letos, najlepši teden na Pri-
hovi, teden oratorija, na žalost odpade. Vsi, ki ste že dali dar za oratorij 
se oglasite v župnijski pisarni, da vam ga vrnemo. Hvala za razumevanje! 

3. V zvonici si lahko vzamete kartonček in se naročite na bogo-
služno-molitveno revijo Magnificat. Revija prinaša jutranjo in 
večerno molitev, Božjo besedo in mašna besedila dnevnega 
bogoslužja, pa tudi duhovna razmišljanja in zgodbe o svetnikih. 
Da lahko najprej pregledate, za kakšno revijo gre, jo lahko na-
ročite le za en mesec, to je le en izvod, kar je brezplačno, nato 
pa se odločite za naprej. Jo zelo priporočam in se priporočam v molitev.  

Kako doživi otrok ločitev staršev - 1 
Otrok že pred tem čuti, da se pripravlja »nekaj groznega«. Ko se odprejo 

vrata in starš stopi v isti prostor, se otroku že naježi koža. Čuti težko dihanje, 

sliši razbijanje srca, čuti grenkobo v ustih. Ne upa in ne zmore dvigniti 

pogleda. Oči raje usmerja v igrače, 

knjige, predmet ali steno, ki je pred njim, 

iz strahu, da bi v očeh starša videl tisto 

praznino, ki  bo kmalu postala njegov 

vsakdan. 

In nato se prične samogovor starša, ki 

traja 5, 10, 20 minut. Otroku pa traja celo 

večnost. Vsaka beseda boli, čeprav je ne 

razume. V tistem trenutku v njemu nekaj umira, razpada. Čeprav ne razume 

vseh besed, natančno ve, kaj te besede pomenijo. Ve, da je to konec ži-

vljenja, kot ga pozna, in začetek nečesa, kar mu je tuje. V celem pogovoru 

ujame zgolj besedne zveze, kot so »konec«, »ne bomo skupaj« in »rada te 

imava«, ki pa jih ne zna povezati med seboj. 

»Pogovor« starši običajno zaključijo z vprašanjem: »Te še kaj zanima?« 

Ker  je otroka strah, da bo starš ugotovil, da ne razume ali da bo jezen, ker 

bo mislil, da ga ni poslušal, običajno izusti prvo stvar, ki mu pade na pamet, 

kot na primer: »Lahko vzamem s sabo svojega medvedka?« Vse samo zato, 

da bo tega trenutka čim prej konec, da starš odide in ostane sam s svojim 

tresočim telesom, ki ga od znotraj trga na kose, a še sam ne ve, zakaj. 

Nataša Šmalc 

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 

Ponedeljek 17. 08. 2020 

Evzebij, papež 
Ob 19.00 za vse + Brglezove iz Straže 

Torek 18. 08. 2020 

Helena (Alenka), cesarica 
Ob 19.00 za + Heleno Levart (8. dan) 

Sreda 19. 08. 2020 

Janez Eudes, duhovnik 
Ob 19.00 za + Antona Juharta (2049) 

Četrtek 20. 08. 2020 

Samuel (Samo), prerok 
Ob 19.00 za + Julijano Podergajs (2305) 

Petek 21. 08. 2020 

Pij X., papež 
Ob 7.00 za + Franca Polegeka (2330) 

Sobota 22. 08. 2019 

Devica Marija Kraljica 
Ob 07.00 za + Miro Pučnik 

21. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

23. 08. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Antona (obl.) in Marijo Juhart 

(Kreps) 



 

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 – sveta Helena, cesarica – 18. avgusta 
 

Čeprav sveta Helena velja za cesarico, ni sama ali z možem nikoli zasedala 
cesarskega prestola. Naziv ji je iz spoštovanja dal sin Konstantin, potem ko je sam 
postal cesar. V lepo mlado Heleno se je zaljubil rimski častnik Konstancij Klor. Poročila 
sta se v trdnjavi Naissus – v Nišu – in se nato nekaj časa selila po krajih, v katerih je 
mož služil. Kariera mu je pozneje prinesla sovladarski sedež v zahodnem delu 
cesarstva. Postal je upravitelj Galije, Španije in Britanije. V pohlepu po oblasti je žrt-
voval zakon, se ločil od Helene in se poročil z Maksimiljanovo pastorko Teodoro. He-
lena se je s sinom Konstantinom ponižana in prizadeta umaknila iz javnosti. Bila je še 

poganka, poznala pa je kristjane, ki jih je Dioklecijan kruto preganjal. Njen 
nekdanji mož Konstancij je leta 305, potem ko sta se Dioklecijan in Maksi-
miljan odpovedala prestolu, sam vladal zahodnemu delu cesarstva, a samo 
eno leto. Pred smrtjo leta 306 je za svojega naslednika določil Konstatina, 
zrelega moža, krepkega, bistrega in odločne narave. V Trier, kjer je vladal, 
je dal Konstatin takoj poklicati tudi svojo mater; sezidal ji je palačo, podelil 
naslov cesarice in dal kovati kovance z njeno podobo. Pozneje, ko je Kon-

stantin premagal Maksencija, se je Helena skupaj s sinom preselila v Rim. Konstantin 
je čudežno zmago pripisal krščanskemu Bogu in tudi zato dal leta 313 kristjanom 
svobodo. Cesarica Helena je krščanstvo sprejela, ko je bila stara 60 let, pri tem pa 
imela odločilen vpliv tudi na sina, ki se je sicer dal krstiti šele tik pred smrtjo. Živela je 
svetniško, skromno in preprosto, pogostokrat je obiskovala božjo službo, zidala cerkve 
in kapele, skrbela za jetnike in zanje posredovala. Pred smrtjo je poromala v Sveto 
deželo in tam ostala dve leti. Hodila je po Gospodovih stopinjah, molila in zidala 
svetišča. Poročilo pravi, da je dala najti Jezusov križ. Našli so ostanke treh križev in 
več žebljev. Relikvije je dala prinesti v Rim, kjer so  še danes. Rodila se je okoli leta 
255 v Bitiniji, v današnji Turčiji, umrla pa 18. avgusta 330 v Nikomediji, danes Izmir.  
 

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

 ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

20. nedelja med letom 

 Družinska nedelja 

O žena, velika je tvoja vera« Naj se ti zgodi! 

16. 08. 2020 – 23. 08. 2020 
 

 

 

Papež Frančišek: Marija je stopila v raj.  
Tja ni šla samo v duhu, temveč z dušo in telesom. Ta majhen ko-

rak neznatne nazareške Device je bil velik skok človeštva naprej. Tako ena 
izmed nas živi v nebesih s telesom, kar nam daje upanje. Razumemo nam-
reč, da smo dragoceni in namenjeni vstajenju. Bog ne bo pustil, da naše 
telo izgine v nič. Z Bogom se ne bo nič izgubilo! Marija je dosegla cilj in mi 
imamo pred očmi razlog zaradi katerega hodimo naprej, in sicer ne zato, 
da bi si pridobivali tukajšnje stvari, ki izginejo, ampak dosežemo domovino 
tam zgoraj, ki je za večno. In Marija je zvezda, ki nas usmerja. Ona je šla 
prva. Ona, kakor nas uči koncil »sveti kot znamenje gotovega upanja in 
tolažbe za potujoče Božje ljudstvo.«  

Kaj nam svetuje Naša mati? V evangeliju reče: »Moja duša 
poveličuje Gospoda« (Lk 1,46). Ker smo navajeni slišati te besede, morda 
več ne zaznamo njihovega pomena. Poveličevati dobesedno pomeni 
»delati veliko«, povečati. Marija »poveča Gospoda«, torej ne problemov, ki 
jih v tistem trenutku prav gotovo  ni manjkalo, ampak Gospoda. Kolikokrat 
se mi pustimo podvreči težavam in požreti strahovom. Marija pa ne, ker je 
Boga postavila za prvo veličino življenja. Iz tega se poraja veselje, nikakor 
ne iz odsotnosti težav, ki slej ko prej pridejo, temveč iz prisotnosti Boga, ki 
nam pomaga, ki nam je blizu. Bog se ozira na majhne.  

Marija se ima za majhno in poveličuje »velike reči« (v. 49), ki ji jih 
je Gospod storil. Katere? Predvsem nepričakovani dar življenja. Marija je 
deviška, a je noseča. Gospod počne čudovite reči z majhnimi, s tistimi, ki 
se nimajo za velike, ampak dajo v svojem življenju velik prostor Bogu. On 
razširja svoje usmiljenje na tistega, ki Vanj zaupa in poviša ponižne. Marija 
ravno za to hvali Boga. In mi? se spomnimo hvaliti Boga? Se mu zahvalimo 
za velike stvari, ki nam jih je storil? Za vsak dan, ki nam ga podarja, ker nas 
ljubi in nam zaradi svoje nežnosti vedno odpušča? Dal nam je svojo Mater, 
postavlja nam na pot brate in sestre? Se zahvalimo Bogu za njih?  

Če se kot Marija spominjamo velikih reči, ki jih Gospod dela, če ga 
vsaj enkrat na dan poveličujemo, tedaj delamo velik korak naprej. Enkrat 
na dan reci: »Hvaljen bodi Gospod«. S to majhno molitvijo se srce razširi in 
veselje se poveča. 

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 

22. nedelja med letom 
30.08.2020 

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

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

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

