
 

 

1. Samo danes še sprejemamo prijavnice za oratorij, saj gremo v torek naku-
povat vse potrebno za oratorij. Upam, da razumete, da za 150 otrok ali več 
ne moremo priskrbeti hrane in drugih potrebnih stvari v soboto pred orato-
rijem ali med samim oratorijem. Če res kdo ne more prinesti prijavnice da-
nes, lahko to stori samo še jutri, ostali pa prihodnje 
leto. Hvala za razumevanje. 

2. Jutri je praznik sv. Cirila in Metoda, slovanskih apos-
tolov in sozavetnika Evrope. Zgodovinarji pravijo, da 
sta vsaj enkrat potovala skozi našo župnijo, to je po 
cesti Ptuj-Celje-Emona-Trst in nato proti Rimu. Skozi 
našo župnijo sta nesla nove slovanske liturgične 
knjige, ki jih je papež Janez VIII. leta 880 slovesno 
potrdil in poudaril, da Bog želi, da ga častimo v vseh 
jezikih, saj je „isti, ki je naredil tri poglavitne jezike 
(hebrejski, grški in latinski), ustvaril tudi vse 
druge jezike sebi v hvalo in slavo.“ 
Velik poznavalec staroslovanskega bogoslužja in glagolice je zapisal, da 
»noben kulturni jezik ni bil v 9. stoletju tako precizno in tankočutno fonetično 
zapisan, kot staroslovanski. Z bogastvom besednih oblik, s tankočutno za-
detim duhom slovanskega jezika in z uglajenim slogom je imela staroslo-
vanska književnost že v prvem desetletju takšno višino, kakršno so druge 
književnosti dosegle šele po stoletnem razvoju. In vse to bi bilo genialno, če 

bi bil Ciril Slovan. Ker pa je bil Grk, pa je še toliko bolj čudovito.« Zato bo-
dimo nadvse ponosni in hvaležni Bogu za dar slovanskega in slovenskega 
jezika. 

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

Vsi, ki si želimo čisto pitno vodo in 
ohranjeno naravo smo vabljeni, 
da v nedeljo, 11. julija 2021 na re-
ferendumu oddamo svoj glas za 
novelo Zakona o vodah.  
 

Le v tebe, Marija, zaupanje mam (Zdenka Serajnik) 

1. Le v Tebe Marija 
zaupanje mam. 
Le Tebi o Mati 
ljubezen vso dam. 
 

2. Brez Tebe Gospa 
živeti ne znam, 
le Ti si edina, 
Te ljubim vsak dan. 

3. Ti srce darujem 
vso dušo Ti dam, 
ko k Tebi potujem, 
ljubim Te sam. 
 

4. Le eno edino 
to željo imam, 
da večno dobrino 
izprosiš ti nam. 

 

Čiščenje cerkve  

Bralci Božje besede: 
14. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

4.7.2021 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Albin Pučnik 

10.00 
1. berilo: Žan Pem 
2. berilo: Pavlica Pučnik 

15. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

11.7.2021 

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

10.00 
1. berilo: Tina Sojar Voglar 
2. berilo: Urška Flis 

16. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

18.7.2021 

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

10.00 
1. berilo: Simona Borovnik 
2. berilo: Tina Pučnik 

 
 

 

14. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

04. 07. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  

 Ob 10.00 za + Julijano (obl.), Ivana in Stanka 

Mlakarja 

Ponedeljek 05. 07. 2021 

Ciril in Metod, sozavetnika 

Evrope 

Ob 19.00 za + žpk Stanka Kompareta, Ludvika 

Počivavška in druge duhovnike 

Torek 06. 07. 2021 

Marija Goretti, mučenka 
Ob 7.00 za + Terezijo Mlakar (obl.) (Jurekovo) 

Sreda 07. 07. 2021 

b. sl. Anton Vovk, škof 
Ob 19.00 za + Antona Zajka 

Četrtek 08. 07. 2021 

Kilijan, mučenec 

Ob 18.00 za + Jožefo Zajko (8. dan) 

Ob 19.00 za + Jožico Štribl  

Petek 09. 07. 2021 

Veronika Giuliani, opatinja 

Ob 19.00 za + Matildo (obl.) in Jožeta Plahuta in 

sorodnike 

Sobota 10. 07. 2021 

Amalija (Alma), redovnica 
Ob 7.00 + Vido (obl.) in Albina Brgleza  

15. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

11. 07. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  

 Ob 10.00 za + Antona Leskovarja (obl.) in 

Jožico 

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. 



11                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

BESEDNO BOGOSLUŽJE ALI BRANJE BOŽJE BESEDE 2 

Berilo iz Stare zaveze je izbrano na podlagi evangelija, drugo berilo pa je 
polzaporedno. Na izbiro evangelija je vplivala želja, da bi vključili vse si-
noptične evangelije, medtem ko je Janezov evangelij namenjen predvsem 
postnemu času. 
Naslovi odlomkov niso vedno vzeti iz Svetega pisma. Prinašajo glavno mi-
sel ali vsebino odlomka. Služijo za kratko napoved vsebine branja in ne da 
bi jih brali.  
Na začetku odlomka so dodane uvodne besede: »Bratje in sestre«, »Pre-
ljubi«, »To govori Gospod«, ko naj bralec pogleda tiste, ki jim bere Božjo 
besedo. Lahko pa so dodani tudi naslednji vzkliki: »Tisti čas«, »V tistih dneh« 
itd. Na koncu berila pa dodamo sklepne besede: »To je Božja beseda« ali 
samo »Božja beseda« ali »Poslušali smo Božjo besedo«, ne pa »To je bila 
Božja beseda«, kot da sedaj ni več. Tudi ta vzklik izgovorimo počasi, medtem 
ko pogledamo ljudstvo. Še posebej je pomembno, da se bralec ne umakne 
od ambona, dokler ljudstvo ne odgovori: »Bogu hvala.« 

Danes je pomembno, da Božjo besedo ne le beremo, ampak oznanjamo. Da 
bi lahko ljudstvo globlje razumelo in doživelo sporočilo Božje besede, lahko 
pred branje odlomka dodamo tudi kratek uvod v poslušanje Božje besede. 
Ta uvod je lahko pred vsakim odlomkom ali za vse tri odlomke hkrati. 
Priporočeno je, naj tisti, ki pripravi uvod, ne opravlja tudi službe bralca. 
 

Sveta Evharistija mora za vso Cerkev vedno bolj postajati vir, srce in vrhu-
nec življenja ter poslanstva Cerkve. Cerkev živi iz svete Evharistije, iz 
mašne daritve, svetega obhajila in češčenja kristusove navzočnosti pod po-
dobo kruha. Po vsem svetu se neprestano daruje Kristusova daritev. V cer-
kvah in kapelah se zbirajo verniki, ki so živa Cerkev. Ta zbor vodi On sam, 
ki je glavni darovalec svete Evharistije. Je véliki duhovnik nove zaveze in 
nevidno predseduje celotnemu obhajanju Evharistije. Na viden način ga po-
navzočuje škof ali duhovnik, ko predseduje bogoslužnemu zboru, oznanja 
Božjo besedo, sprejema evharistične darove in moli evharistično molitev. 
Po vsem svetu duhovniki neprestano ponavljajo 
Kristusove besede: Vzemite in jejte od tega vsi, 
to je moje telo, ki se daje za vas. Vzemite in pijte 
iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne 
zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpušča-
nje grehov. To delajte v moj spomin.  
Po teh besedah v moči Svetega Duha, Kristus 
sam posveti kruh v svoje telo in vino v svojo kri. Tako postane pod podobo 
kruha in vina On sam navzoč kot pravi Bog in pravi človek.    p. Anton Nadrah 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

14. nedelja med letom 

»Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, 

pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.« 

04. 07. – 11. 07. 2021 

Papež Frančišek: Današnji evangeljski odlomek (Mr 6,1-6) predstavlja 
Jezusa, ki se je vrnil v Nazaret in je šel v soboto poučevat v shodnico. Vsi 
domačini so ga z veseljem prišli poslušat, saj so slišali, da je razumen učitelj 
in mogočni zdravilec. In ko so ga poslušali se v njih naenkrat pojavi očitanje: 
Ah, pa saj ga poznamo: tesarjev sin Marije in Jožefa. Na takšno ravnanje 
jezus pove znan pregovor: »Prerok ni brez časti, razen v domačem 
kraju.« 

Vprašajmo se, kako to, da so Jezusovi rojaki prešli od čudenja do 
nevere? Primerjali so Jezusov skromen izvor in njegove sedanje 
sposobnosti: mizar je, ni študiral, pa vendar pridiga bolje kot pismouki in 
dela čudeže. In namesto, da bi se odprli resničnosti, so se pohujšali. Za 
prebivalce Nazareta je Bog prevelik, da bi se tako ponižal in spregovoril po 
tako preprostem človeku! To je pohujšanje učlovečenja, ta osupljiv dogodek 
Boga, ki postane meso, ki misli s človeškim razumom, dela in deluje s 
človeškimi rokami, ljubi s človeškim srcem, Boga, ki trdo dela, je in spi, kot 
vsak od nas. Božji Sin preobrne vsakršne človeške vzorce, kot na primer 
niso bili učenci, ki so Gospodu umili noge, temveč je Gospod umil učencem 
noge (Jn 13,1-20). V vsakem obdobju, ne 
samo v tistem, je to vzrok za pohujšanje in 
nevero, prav tako tudi danes. 
Obrat, ki ga je storil Jezus, obvezuje njegove 
učence tako včeraj kot danes k osebnemu in 
skupnostnemu preverjanju. Tudi dandanes se 
lahko zgodi, da gojimo predsodke, ki 
preprečujejo, da bi razbrali realnost. Zato nas 
Gospod danes vabi, da zavzamemo držo ponižnega poslušanja in učljivega 
pričakovanja, saj se nam Božja milost pogosto predstavi na presenetljiv 
način, ki ni v skladu z našimi pričakovanji. Na primer, skupaj pomislimo na 
mater Terezijo iz Kalkute. Ena »majčkena sestrca«, za katero ne bi dal nihče 
10 lir, je hodila po ulicah ter pobirala umirajoče, da bi imeli dostojno smrt. 
Ta »majčkena sestrca« je s svojo molitvijo in s tem, kar je delala, storila 
čudeže. Majhnost te žene je naredila prevrat pri izvajanju dejavne ljubezni 
v Cerkvi. To je primer današnjih dni. 


