
 

1. Jutri bo praznik sv. Petra in Pavla, ko bodo naši diakoni posvečeni v 
duhovnike. Letos jih je le sedem: pet iz ljubljanske nadškofije, eden iz 
novomeške škofije, eden pa je iz redovne skupnosti lazaristov. Tako je 
mariborska metropolija brez novomašnika. Zato se moramo vprašati: kaj je 
z nami, z našimi družinami, da se mladi ne odločajo za duhovni poklic? Kaj 
naredimo, kot posamezniki in kot skupnost, za to? Kdo bo našim 
zanamcem oznanjal evangelij in jim delil zakramente? Jezus pravi: Žetev 
je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje 

delavcev na svojo žetev.« (Mt 9,36-38) Pri vsaki večerni molitvi dodajmo 
prošnjo: »Gospod, duhovnikov nam daj, iz tvojega Srca rojenih, v 
ognju ljubezni tvoje posvečenih.«  

2. Lepo prosim, da danes po 10.00 maši prvoobhajanci vzamejo s seboj 
prvoobhajilne sveče. 

Radijski prenos svete maše:  

program Ars /96,5; 101,4; 102; 103,9 MHz/ ter radio Ognjišče 
Danes je naša župnija »objela« ves svet, saj so bili z nami povezani preko 
radijskih valov mnogi verniki in ljudje dobre volje širom sveta. Hvala 
liturgičnim sodelavcem, pevskemu zboru, radijskim delavcem in vsem, ki 
ste oblikovali bogoslužni zbor. Iskren boglonaj za dejavno sodelovanje in 
lepo obhajanje.  

3. Boglonaj za pomoč pri delu v vinogradu: Alojzu Lubeju, Viktorju Vivodu, 
Branki in Janezu Pučniku, Albinu Pučniku, Branku in Tomiju Brumecu, 
Matjažu Pemu, Kristini Strnad in Marti Pristovnik. Hvala tudi Branku in 

Tomiju za betoniranje pri brajdah; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za 
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

 

Marko Juhart: V Sloveniji je precej razširjen fenomen mame žrtve, tiste, ki 

se vsakodnevno žrtvuje za dobro otrok in družine, pozablja 

nase, na koncu pa velikokrat zaman pričakuje vsaj nekaj 

hvaležnosti. S takšnimi se pri svojem delu redno srečuje tudi 

gospod Juhant in pravi: »Cankarjanske mame pridejo 

najprej s kritiko, da sem prestrog, nato jih zanima, kako naj 

za kakšno področje v povezavi z otrokom kar najbolje 

poskrbijo. Za še eno področje, na katerem otrok še ni dovolj v središču! 

Starši prevzemajo vse več njegovih obveznosti, nekateri so v šoli skoraj več 

kot njihov šolar. Šolo mu poskušajo prilagoditi. Klasične izjave 'Joj, koliko 

imamo domače naloge, koliko moramo letos prebrati!' takoj razkrijejo, da 

mama prevzema nase otrokove dolžnosti. Poleg tega starši vpisujejo otroke 

v vedno več dejavnosti, nato pa se pritožujejo, da jim šola ukrade otroštvo. 

Ne, sami so ga ukradli in iz otrok naredili odvisnike od programov.« 
 

Ponovna obvezna uporaba zaščitnih mask pri sv. mašah od 25. junija 2020 
 

Slovenski škofje ordinariji so v skladu z ukrepi Vlade RS za pre-

prečevanje širjenja epidemije COVID-19, sprejeli odločitev, da je obvezna 

nošnja zaščitnih mask v zaprtih cerkvenih prostorih. To še posebej velja za 

cerkve, kapele, pisarne, veroučne prostore idr.  

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito 

pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v 

druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti 

roke, nadeti zaščitno masko in v cerkvi ohranjati medosebno 

razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva).  

Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno 

razdaljo 1,5 metra. Pevci morajo uporabljati maske. 

Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec 

obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora 

razkužiti roke. 

13. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

28. 06. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + Leopolda Brumeca (obl.) in sorod.  

Krst Luka Bobika 

Ponedeljek 29. 06. 2020 

Peter in Pavel, apostola 

Ob 7.00 za +Marijo Gosnik (2110) 

Ob 19.00 za + Metoda Pučnika (obl.) in Marijo 

Torek 30. 06. 2020 

Prvi mučenci rimske Cerkve 
Ob 19.00 za + Franca Polegeka (8. dan) 

Sreda 01. 07. 2020 

Estera, svetopisemska žena 
Ob 19.00 za + Antona Brdnika (1614) 

Četrtek 02. 07. 2020 

Ptujskogorska Božja Mati 

Ob 19.00 za +Lidijo Pučnik (obl.), Emila ter 

starše Janeza in Julijano Pučnik  

Petek 03. 07. 2020 

Tomaž, apostol 

Obisk bolnikov 

Ob 19.00 za + Jožico Štribl (obl.) 

Sobota 04. 07. 2020  

Urh (Urlik, Uroš), škof 

Ob 7.00 za +Vido (obl.) in Albina Brgleza 

Ob 11.00 krst Sofije Leva 

14. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

05. 07. 2020 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 

Ob 10.00 za + žpk. Stanka Kompareta (obl.) in 

ostale duhovnike, ki so delovali na Prihovi 

13. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

28.06.2020 

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

10.00: 
 1. berilo: Pavlica Pučnik 
2. berilo: Urška Flis 

14. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

05.07.2020 

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

10.00: 
 1. berilo: Polona Mlakar 
2. berilo: Tina Pučnik 

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 
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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 – Urh (Urlik, Uroš), škof 
 

Kot deček je bil Urh tako slaboten in bolehen, da so se nenehno bali za 
njegovo življenje. Okrepil se je in razvil v krepkega fanta šele, ko je neki 
duhovnik materi naročil, naj ga izpostavi soncu in zraku. V tem sta starša 
videla znak, da ga izročita Bogu. Tako so ga prepustili v vzgojo menihom v 
Sankt Gallnu v Švici, kjer je prejel odlično izobrazbo, ni pa vstopil v bene-
diktinski red. Škof Adalberon ga je v Augsburgu posvetil v duhovnika in vzel 

za svojega tesnega sodelavca. Papež Sergij III. je želel, 
da bi postal Adalberonov naslednik, a se je Urh za to čutil 
premladega in tega ni sprejel. Takrat mu je papež prero-
koval, da bo to moral storiti kasneje, ko bo škofija v 
razvalinah, kar se je tudi res zgodilo. Škofijo je prevzel leta 
923, star komaj 31 let, in jo vodil petdeset let. V tem času 
je, v skladu s prerokbo, ustavil državljansko vojno in ubra-
nil mesto Augsburg pred madžarskim napadom. Odločilno 
je pripomogel k porazu Madžarov ter njihovi stalni na-
selitvi in sprejemu krščanstva. S tem si je vsa Evropa, tudi 
naši kraji, oddahnila, ker je bila rešena več kot petstoletne 
nadloge. Urh je bil predvsem skrben in blag pastir 
svojemu ljudstvu. Mož molitve, spokornih vaj in velikega 
zaupanja v priprošnjo svetnikov je skrbel za dobro vzgojo 
svojih duhovnikov in redovnikov, skrbel za reveže, starčke 
in sirote, zidal dobrodelne domove, pa tudi obnavljal raz-

dejane in zapuščene cerkve. Njegova posebna ljubezen je bila lepota bo-
goslužja, pri srcu mu je bilo zlasti lepo petje. Ko je čutil, da se mu bliža smrt, 
je razdal še zadnje, kar je imel, si dal posuti na tla cerkve pepel v podobi 
križa, legel tja in med petjem litanij izdihnil. Rodil se je okoli leta 890 v 
Augsburgu v Nemčiji, umrl pa prav tako v Augsburgu, 4. julija 973. Upo-
dobitve: Najpogosteje je upodobljen v škofovskih oblačilih in z ribo v roki, 
lahko pa ima ob sebi tudi podgane ali pa jaha konja.  Goduje: 4. julija. 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

13. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

 Kdor ne sprejme svojega križa, ni 

vreden Kristusa (Mt 10,37-42). 

28. 06. 2020 – 05. 07. 2020 

 

 

Papež Frančišek: Mojzesova vera v Boga je bila eno s čutom za očetov-

stvo, ki ga goji do svojih ljudi. Spisi ga upodobijo z rokami, stegnjenimi k 

višku, k Bogu, kakor da bi naredil most s svojo osebnostjo med nebom in 

zemljo. Celo v najtežjih trenutkih, celo tisti dan, ko ljudstvo odkloni Boga in 

njega samega kot voditelja ter si naredi zlato tele, Mojzes ne zapusti svojih 

ljudi. »Moje ljudstvo je.« Ne zanika Boga in ne ljudstva. Bogu pravi: »To ljud-

stvo je zagrešilo velik greh. Naredili so si boga iz zlata. In zdaj, ko bi ti od-

pustil njihov greh! Če pa ne, prosim, izbriši mene iz svoje knjige, ki si jo 

napisal!« (2 Mz 32,31-32). 

Mojzes se ne pogaja za ljudstvo. Je most, je posrednik. Med obojim: ljudst-

vom in Bogom. In on je na sredi. Ne gleda na svoje ljudi kot na možnost za 

kariero. Ni povzpetnik. Je posrednik za svoje ljudi, svojo zgodovino in Boga, 

ki ga je poklical. Je most in lep zgled za vse pastirje, ki morajo biti mostovi. 

Zato pravimo »pontifex«, mostovi. Pastirji so mostovi med ljudstvom, ki mu 

pripadajo, in Bogom, ki mu pripadajo po poklicanosti. Tak je Mojzes.  
»Odpusti jim grehe, Gospod, kajti če jim ti ne odpustiš, izbriši me iz svoje 

knjige, ki si jo napisal. Ne želim delati kariere s svojim ljudstvom.« 

To je molitev, ki jo pravi verniki gojijo v svojem duhovnem življenju. Četudi 

doživijo pomanjkljivosti oseb in njihovo oddaljitev od Boga, jih ti častilci ne 

obsodijo, jih ne zavrnejo. Drža priprošnje je lastna svetnikom, ki posnemajo 

Jezusa in so »mostovi« med Bogom in njegovim ljudstvom. Mojzes je v tem 

smislu bil največji prerok Jezusa, našega zagovornika in priprošnjika (prim. 

KKC 2577). Tudi danes je Jezus »pontifex«, je most med nami in Očetom. 

Jezus posreduje za nas, da bi Očetu pokazal rane, ki so cena za naše 

odrešenje. In posreduje. Mojzes je lik Jezusa posrednika, ki danes moli za 

nas, posreduje za nas. 

Pomislimo na Mojzesa, posrednika, ko bomo hoteli koga obsoditi in se v 

sebi razjeziti. Razjeziti se je nekoliko dobro za zdravje, a ne obsoditi. Razje-

ziš se in – kaj moraš storiti? Pojdi in prosi za tistega. To nam bo zelo 

pomagalo. Hvala. 

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

