
 
 

 

1. Danes sklepamo tedenske kateheze, medtem ko vero-uk ne sme biti nikoli 
prekinjen. Vse življenje se moramo poglabljati v skrivnosti, ki jih obhajamo, 
vsak dan moliti in se zahvaljevati Bogu za vse, kar smo deležni po Njegovi 
dobroti. S sklepom katehez pa je prav, da se zahvalimo našim pridnim, žrt-
vovanja in dobrote polnim katehistinjam in katehistu, ki se zastonj, brez 
vsake oblike plačila, žrtvujejo za vaše otroke. Pa se vprašajmo: koliko moli-
tev ali drugih pozornosti in hvaležnosti jim dajemo za ta trud? Draga Daša, 
Urška, s. Hermina in Samo! Velik je vaš trud, žrtev, dobrota in ljubezen 
do župnijske skupnosti. Iskren boglonaj! Naj vam Bog da veliko zdravja 
in svete razpoložljivosti za nadaljnje poslanstvo poučevanja otrok. 
Vaša služba je omenjena že v začetku Cerkve. Sv. Pavel pravi: »Bog pa je 
v Cerkvi postavil najprej apostole, drugič preroke, tretjič učitelje; potem ču-
dodelstva, potem milostne darove ozdravljanja, pomoči, vodenja in govorje-
nja v raznovrstnih jezikih.« (1 Kor 12,28) V pismu Galačanom pa svetuje: 
»Kdor prejema pouk v besedi, naj vse svoje dobrine deli s tistim, ki ga pou-
čuje.« (Gal 6,6) Razumem, da tega danes ne moremo vzeti dobesedno, 
vsekakor pa je prav, da smo nadvse hvaležni za delo naših katehistinj in 
katehista pri verski vzgoji vaših otrok. Vedite, da je to sicer lepo, a vendar 

zelo zahtevno misijonsko poslanstvo, še posebej v primerih, ko si starši na-
pačno razlagajo, da je poučevanje otrok o verskih stvareh zgolj poslanstvo 
kateheta. Katehet je le pomočnik staršem pri njihovem poslanstvu vzgoje 
svojih otrok. Zato nadaljujete to poslanstvo tudi v času počitnic. Ne pozabite, 
da je nedelja tudi v počitniških dneh Gospodov dan, dan bogoslužja.  

2. Prihodnji četrtek lepo prosim ob 16.00 uri starše 
prvoobhajancev za čiščenje cerkve in okolice. 
Zato je spremenjen spored čiščenja po vaseh. 

3. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin, 
Robert Flis, rkt., samski iz Sp. Grušovja (Prihova) 
in nevesta, Katja Anželak, rkt., samska, iz Šoštanja. Iskrene čestitke!  

4. Prihodnjo nedeljo bomo obhajali slovesnost prvega svetega 
obhajila. Prvič bo prejelo sveto obhajilo 7 otrok. Zato bo v 
petek, 18.6. ob 18.20 druga sveta spoved za prvoobhajance, 
nato pa spoved za starše prvoobhajancev, lahko pa pridete 
tudi drugi, saj bo spovedovanje tudi med mašo.  

5. Iskren boglonaj vsem, ki ste prispevali v mesecu aprilu-maju-
juniju za obnovo zvonika cerkve sv. Jošta in obnovo kurilnice: 
družini Marije in Antona Polegeka, Ivana in Dragice Rebernik, 
Alojzu Pučniku, Jurekovim, družini Kropf Franca, Branki Sajko, družini Petra 
Flisa, družini Bernarde in Antona Muca, Mariji Močnik, Olgi Pučnik, družini 
Robija in Katje Flis, družini Samec ter neimenovanim. Iskrena hvala! 

6. Iskrena hvala Alojzu Lubeju za delo v vinogradu; za čiščenje in krašenje 
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

Čiščenje cerkve – spremenjeno, ker prihodnji teden čistijo starši prvoobhajancev! 
 

Bralci Božje besede: 
11. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 
13.6.2021 

7.00 
1. berilo: Mira Rubin 
2. berilo: Kristina Strnad 

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

12. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

20.6.2021 

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

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

13. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

27.6.2021 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Martin Juhart 

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

 

 

11. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

13. 06. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  
SKLEP VEROUČNEGA LETA 

Ob 10.00 za + Antona Zajka 

Ponedeljek 14. 06. 2021 

Rihard, opat 
Ob 19.00 za + Franca Polegeka (2336) 

Torek 15. 06. 2021 

Vid, mučenec 

Ob 19.00 za + Vido in Albina brgleza ter soro-

dnike 

Sreda 16. 06. 2021 

Marija Terezija Scherer, red. 
Ob 19.00 za + Rozo in Franca Stupana (2356) 

Četrtek 17. 06. 2021 

Albert, tretjerednik 
Ob 19.00 za + Matildo Hojnik (N149) 

Petek 18. 06. 2021 

Gregor Janez Barbarigo, škof 

Ob 18.20 spokorno bogoslužje in spoved 

prvoobhajancev, nato spoved staršev 

Ob 19.00 za + Heleno Levart (2380) 

 

Sobota 19. 06. 

2021 

Nazarij, prvi ko-

prski škof 

Ob 7.00 +Frančiška Skrbinška (obl.) in sorodnike 

Ob 10.00 krst Andraža Špesa 

Ob 12.00 v zahvalo za 50 let zakonskega življe-

nja Stanislave in Zdenka Merc 

Ob 14.00 za srečen zakon Roberta Flisa in Katje 

Anželak 

12. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

20. 06. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  
PRVO SVETO OBHAJILO NA PRIHOVI 

Ob 10.00 za + Franca Brumeca (obl.) 

Prihova:                       petek, 28. 05. 2021 Sp. Grušovje:           petek, 30. 07. 2021 

Raskovec:                   petek, 11. 06. 2021 Preloge:                  petek, 06. 08. 2021 

Dobrova :                     petek, 25. 06. 2021 Vrhole:                     petek, 13. 08. 2021 

Dobriška vas:              petek, 02. 07. 2021 Sevec:                      petek, 20. 08. 2021 

Pobrež:                        petek, 09. 07. 2021 Prepuž:                    petek, 27. 08. 2021 

Novo Tepanje:             petek, 16. 07. 2021 Vinarje:                    petek, 03. 09. 2021 

Zg. Grušovje:              petek 23. 07. 2021 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 



8                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

SLAVA ALI GLORIA 

Slava je angelska pesem, ki so jo peli angeli ob Jezusovem rojstvu; je »pra-
stara in častitljiva hvalnica, s katero Cerkev, zbrana v Svetem Duhu, slavi in 
prosi Boga Očeta in Jagnje« (RMu 53). To pomeni, da gre za hvalospev Sveti 
Trojici. Prvotno je bila Slava ljudska pesem, ki so jo navadno peli zjutraj. 
Nato so jo sprejeli v bogoslužje. Danes je obvezna za vse nedelje in praz-
nike, razen v adventnem in postnem času. 

Sestavljena je iz naslednjih sestavin: 
Angelski hvalospev: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so 
mu po volji« (Lk 2,14). Mir pomeni blagostanje v vsakdanjem življenju, pa 
tudi stanje človeka, ki živi v harmoniji z naravo, s samim seboj in z Bogom; 
Hvalospev nebeškemu Očetu: Gre za poveličevanje in slavljenje Boga. Kot 
mogočne kvadre nagrmadimo vzklike enega vrh drugega: hvalimo te, 
slavimo te, molimo te, poveličujemo te… 
Hvalospev Kristusu: Jezus Kristus je Gospod. On je tisto pravo Jagnje, 
darovano za nas na križu (Iz 53,7). Njegovo največje veličastvo je izraženo 
v treh prošnjah litanijskega tipa, ko mu vzklikamo: 

- Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. 
- Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo 
- Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas 

Vsi ti vzkliki h Kristusu povzemajo celoten novozavezni nauk o Kristusu. 
Trinitarični sklep – naša pot gre k Očetu po Jezusu Kristusu s Svetim 
Duhom. Tako se Slava začne s pesmijo angelov ob Jezusovem rojstvu in se 
sklene z občudovanjem in zaupanjem v vstalega Jezusa Kristusa v slavi 
Boga Očeta (gl. Flp 2,11). 

 

ORATORIJ 2021 na Prihovi 
Mladinska skupina sporoča veselo novico, da se bo letos 
od 12. do 18. julija na Prihovi odvijal oratorij z naslovom 

Originalen sem! Spoznavali bomo bl. Karla Akutisa, 
mladega fanta, ki je pri 15 letih umrl za levkemijo. Rodil 
se je 3. maja 1991 in umrl 11. oktobra 2006. Rad je 

imel računalnike, gledal filme in igral video igre, rad je imel živali in je z 
njimi snemal zabavne videe. Zaradi njegovega globokega odnosa z 
Bogom, žive vere, dobrodelnosti in čudežev, ki so se začeli dogajali po 
njegovi smrti, so ga ljudje že kmalu prepoznali za svetnika. Cerkev ga je 
za blaženega razglasila 10. oktobra 2020.  

Prijavnice boste lahko dobili prihodnjo nedeljo v zvonici in jih 
oddali 27. junija in 4. julija v veroučni učilnici. 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

11. nedelja med letom 

»Božje kraljestvo je kot gorčíčno zrno, ko se vseje v zem-

ljo, je manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, 
raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike 

veje, tako da morejo ptice neba gnezditi v njegovi senci.« 

13. 06. – 20. 06. 2021 
 

 
 

Papež Frančišek:  Velikokrat se počutimo »slabo«, ne čutimo čustev, ne 
tolažbe, nikamor nam ne gre. To so sivi dnevi in v življenju jih je veliko. A 
nevarno je imeti sivo srce, ko »slabo počutje« pride v srce in to zboli. So 
ljudje, ki živijo s sivim srcem. To je strašno. S sivim srcem ni mogoče moliti, 
ni mogoče čutiti tolažbe, ni mogoče prenašati duhovne suhote. Srce mora 
biti odprto in svetlo, da lahko vstopi Gospodova luč. In če ne vstopi, jo je 
treba čakati z upanjem, ne se zapreti v sivino. 
Nekaj drugega pa je lenoba, malodušnost, ki je dejansko prava skušnjava 
proti molitvi in na splošno proti krščanskemu življenju. Je »neke vrste 
depresija, ki nastane zaradi popuščanja v askezi, zaradi zmanjšanja 
čuječnosti, zaradi malomarnosti srca« (KKC, 2733). Je ena od sedmih 
»glavnih grehov«, saj lahko, če se jo hrani z 
domišljavostjo, vodi v smrt duše. 
Kaj torej storiti v tem sosledju navdušenj in 
potrtosti? Naučiti se je treba vedno hoditi. 
Resnični napredek v duhovnem življenju ni v 
tem, da se množijo ekstaze, ampak v tem, da 
znamo vztrajati v težkih časih. Hodi, hodi, hodi. In če si utrujen, se malo 
ustavi in nato ponovno hodi z vztrajnostjo. Spomnimo na priliko sv. 
Frančiška o popolnem veselju: bratova sposobnost se ne meri po neskončni 
sreči, ki mu pada z neba, ampak po hoji z vztrajnostjo, tudi takrat, ko se ga 
ne prepozna, tudi ko se z njim slabo ravna, tudi ko je izgubil začetni okus. 
Vsi svetniki so šli skozi to »temno dolino« in ne pohujšujmo se, če ob branju 
njihovih dnevnikov slišimo o večerih brezvoljne molitve, živete brez okusa. 
Treba se je naučiti reči: »Čeprav se zdi, da Ti, moj Bog, počneš vse, da bi 
jaz prenehal verjeti vate, bom jaz še naprej molil k tebi.« Verniki nikoli ne 
ugasnejo molitve! Včasih je lahko podobna Jobovi molitvi, ki ne sprejme, da 
Bog z njim ravna krivično, protestira in ga poziva k sodbi. A tudi protestirati 
pred Bogom je velikokrat način molitve. Ali kot je rekla neka starka, razjeziti 
se pred Bogom je način čiste molitve, kajti otrok se mnogokrat razjezi na 
očeta, a to je način odnosa z njim, kajti prepoznava ga kot očeta. 


