
 

 

1. Danes zaključujemo „najlepši teden na Prihovi“ – teden oratorija. 98 otrok 
in 33 mladincev je spoznavalo in se navduševalo nad čudovitim zgledemo 
mladega fanta, bl. Carla Acutisa, ki je zaradi lepega vedenja, dobrosrčnosti 
in ljubezni do Kristusa, še posebej ljubezni do svete maše, postal svetnik. 
Ker je bil nekaj posebnega, se je tudi geslo oratorija 
glasilo »Originalen sem«. Tudi otroci, še posebej 
pa naši mladinci oz. animatorji, so bili v svojih kate-
hezah, delavnicah, igrivosti, navdušenju in veselju 
nadvse originalni. Zato je bil oratorij vsem v obogati-
tev, ne le za otroke, ampak tudi za mladino in vse 
nas, ki smo jih spremljali. Danes se veliko uporablja 
izraz programiranje. Tudi na oratoriju, predvsem s 
himno, katehezami, molitvami, delavnicami in igrami 
smo ob podobi bl. Carla Acutisa spoznavali, da smo tudi mi »sprogrami-
rani« in sicer: »od Boga, na Boga in za Boga.« Zato nam mora biti evha-
ristija ali sveta maša, podobno kot je bila za bl. Carla Acutisa« vir in središče 
našega krščanskega življenja. To sedaj vedo vaši otroci in prav je, da se 
tega vedno bolj zavedate tudi starši.  

2. Iskrena hvala animatorjem, sponzorjem, kuharicama in vsem, ki ste na ka-
kršen koli način prispevali, da je letošnji oratorij osrečil mnoge otroke, jim 
približal in jih navdušil za mnoge vrednote, ki jih je Carlo Acutis posebej živel 

in širil. Sedaj po maši ne bo, kot vsako leto, razstave izdelkov iz oratorijskih 
delavnic, bodo pa otroci dobili Kinderjajčke, ki jih že dolga leta podarja Da-
mijan Tomažič.  

3. Prihodnja nedelja je Krištofova nedelja, ko smo povabljeni, da se Bogu 
zahvalimo za vsak srečno prevoženi kilometer, obenem pa dan, ko 
darujemo za nakup vozil misijonarjem. Po maši, prihodnjo nedeljo bo 
blagoslov vozil. V času epidemije, ki je še dodatno poglobila revščino ljudi, 
je namreč pomoč misijonarjev še toliko bolj potrebna. Vozila jim služijo za 
nakup in transport hrane, šolskih potrebščin, gradbenega materiala, prevozu 
nujnih bolnikov, nosečnih in ostarelih v bolnišnico, kakor tudi ljudi k 
obhajanju bogoslužja do oddaljenih cerkva. 

4. Prav tako bo prihodnja nedelja posebni dan, Svetovni dan starih staršev 
in starejših, ki ga je uvedel papež Frančišek 31. januarja 2021 z namenom, 
da bi ne bili stari starši in ostareli pozabljeni. 

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

13                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

BESEDNO BOGOSLUŽJE ALI BRANJE BOŽJE BESEDE 4 

Bralcu Božje besede pripada to, da se polasti »mrtve črke« in jo napravi 
»živo in učinkovito«. To se pa lahko uresniči le, če je Božja beseda ne-le 
prebrana, ampak oznanjena. Namreč, vsaka beseda ima svoje sporočilo 
in pomen, vsak stavek nam da veliko misliti. Zato mora bralec brati »gla-
sno, razločno in razumljivo.« 
Marsikje ni težko najti bralcev, je pa težko najti takšne, ki bi jo prebrali tako, 
da bi jo verniki ne le slišali, ampak tudi doživeli. Ni dovolj, da v besednem 
bogoslužju poslušamo Boga, ampak ga moramo z njegovo besedo obha-
jati in častiti. 
Bralec mora sveto besedilo tako prebrati, da ga bodo resnično doživeli kot 
je, to je, kot sveto in Božje. Zato se mora bralec izogniti vsaki obliki hitenja, 
obenem mora upoštevati tudi trenutke tihote, v katerih naj, po spodbudi 
Svetega Duha, srca vernih vname za Božje sporočilo in jih pripravi na od-
govor nanjo v molitvi. 

Božja beseda se bere pri ambonu, ki je postavljen na takšnem mestu, da je 
bralec dobro viden in slišan. Ambon ne sme postati »stalaža« vseh mogočih 
knjig, pesmaric in podobnih stvari. Biti mora trdno postavljen, da poudari moč 
in neomajnost Božje besede. Po obliki naj se navezuje na oltar, naj bo 
postavljen tako, da je omogočena procesija z evangeljsko knjigo in slovesno 
oznanilo besede v velikonočnem duhu. Za ambon ne zadošča stojalo, 
temveč se zahteva dvignjena dostojanstvena in nepremična »miza Božje 
besede«. V velikonočnem času stoji ob ambonu (in ne ob oltarju) velikonočna 
sveča. 

16. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

18. 07. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  
SKLEP ORATORIJA 

 Ob 10.00 za + Hildo (obl.) in Janeza Pšenič-

nika (Lenarti) 

Ponedeljek 19.07. 2021 

Arsenij Veliki, puščavnik 
Ob 19.00 za + Marijo Umiljenović 

Torek 20. 07. 2021 

Marjeta Antiohijska, mučenka 
Ob 19.00 za + Antona Pliberška (obl.) 

Sreda 21. 07. 2021 

Danijel (Danilo), prerok 

Ob 19.00 za + Tilčko in Terezijo Jesenek ter 

Anico Orož  

Četrtek 22. 07. 2021 

Marija Magdalena, spokornica 
 

Petek 23. 07. 2021 

Brigita Švedska, redovnica 
Ob 19.00 za + Leopolda Juga (obl.) 

Sobota 24. 07. 2021 

Krištof, mučenec 
Ob 7.00 + Cecilijo Lubej (N201) 

17. nedelja med letom  

KRIŠTOFOVA NEDELJA 

Nedelja žena in mater 

25. 07. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  

 Ob 10.00 za + Anico Pučnik ter starše Pučnik-

Jug 



 

Bralci Božje besede: 
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 

17. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

25.7.2021 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Mira Rubin 

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

18. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

01.08.2021 

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

10.00 
1. berilo: Pavlica Pučnik 
2. berilo: Tina Sojar Voglar 

 

Čiščenje cerkve 

 
Papež Frančišek je 16. julija 2021 izdal Apostolsko pismo, motuproprij Tradi-
tionis Custodes (Varuhi tradicije), v katerem poudari, da so škofje, ki so va-
ruhi tradicije, v občestvu z rimskim škofom, vidno počelo in temelj edinosti v 
svojih delnih Cerkvah. Zato si morajo trajno prizadevati za edinost Cerkve. 

V omenjenem apostolskem pismu papež Franči-
šek poudari naslednje: 
- da je edini izraz lex orandi, to je edina oblika 
bogoslužja (zakon molitve), prenovljeno bogo-
služje 2. vat. cerkvenega zbora, 
- da ima škof pristojnost dovoljevati v svoji škofiji 
predkoncilsko bogoslužje le tam, kjer je bilo do se-
daj in samo tistim, ki ne izključujejo veljavnosti po-
koncilskega bogoslužja, 
- da bogoslužja po starem obredu (iz leta 1962) 
niso v župnijski cerkvi, 
- da je v predkoncilskem obredu možno obhajati 
le sveto mašo, 

- da mora biti za to bogoslužje posebej usposobljen in postavljen duhovnik, 
ki bo preverjal, ali je takšno bogoslužje v pastoralno korist ali ne, in 

- da ni dovoljeno na novo ustanavljati skupin za predkoncilsko bogoslužje. 
S temi navodili želi papež utrditi edinost med verniki, povezanost vernikov z 
domačo župnijo, predvsem pa dejavno sodelovanje pri bogoslužju. 

 
 

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

 

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

16. nedelja med letom 

»Pojdite sami zase v samoten kraj in se 
malo odpočijte!« 

18. 07. – 25. 07. 2021 

Papež Frančišek: Današnji evangelij (Mr 6,30-34) pripoveduje, da so se 
apostoli po svojem prvem poslanstvu vrnili k Jezusu in ''mu poročali o vsem, 
kar so storili in kar so učili''. 
Po izkušnji poslanstva, prav gotovo navdušujočega, a tudi utrujajočega, 
potrebujejo počitek. In Jezus, ki je bil poln razumevanja, je v skrbi, da bi jim 
zagotovil olajšanje, rekel: »Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo 
odpočijte!« Vendar pa tokrat ni bilo mogoče uresničiti Jezusovega namena, 
saj je množica, ki je ugotovila, kam naj bi se s čolnom namenil skupaj s 
svojimi učenci, prišla tja pred njihovim prihodom. Isto se lahko zgodi tudi 
danes. Včasih ne uspemo uresničiti svojih načrtov, ker pride nekaj 
nepredvidljivo nujnega, ki pomeša naše načrte in zahteva prožnost in 
razpoložljivost do potreb drugih. 
V takšnih okoliščinah smo poklicani posnemati to, kar je storil Jezus: »Ko se 
je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor 
ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari«. V tem kratkem 
stavku nam evangelist ponuja še posebej zgoščen flash (hiter pogled) tako, 
da fotografira oči božjega Učitelja in njegovo držo. Opazujmo tri glagole te 
fotografije: videti, imeti sočutje, učiti. Imenujemo jih lahko glagoli Pastirja. 
Jezusov pogled ni nevtralen pogled, ali še slabše, hladen in odsoten, saj 
Jezus vedno gleda z očmi srca. In njegovo srce je tako nežno in polno 
sočutja, da zna zaznati potrebe oseb, tudi najbolj skrite. Jezus se je pojavil 
kot uresničitev Božje skrbi in pozornosti do svojega ljudstva. 
Iz dejstva, ker je bil Jezus ganjen ob pogledu na vse te ljudi, ki so potrebovali 
vodstva in pomoč, bi pričakovali, da bo storil kakšen čudež. A ne, začel jih 
je učiti mnoge stvari. Poglejte prvi kruh, ki ga Mesija ponudi lačni in 
izgubljeni množici je kruh Besede. Vsi mi potrebujemo besedo resnice, ki 
nas na poti vodi in razsvetljuje. Brez resnice, ki je Kristus sam, ni mogoče 
najti pravo usmerjenost v življenju. Ko se oddaljimo od Jezusa ter njegove 
ljubezni, se izgubimo in bivanje se spremeni v razočaranje ter 
nezadovoljstvo.  
Sveta Marija naj nam pomaga, da si bomo z držo podelitve in služenja 
naložili probleme, trpljenje in težave svojega bližnjega. 

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. 


