
 

 

1. Danes je Krištofova nedelja, zato bomo po maši blagoslovili vaše 
avtomobile, motorje in kolesa in se priporočili sv. Krištofu, naj vam izprosi 
milosti, da se boste varno vozili in se vedno srečno vrnili na svoje domove. 
To je tudi dan, ko se Bogu zahvalimo za vsak srečno prevoženi kilometer in 
darujemo za nakup vozil misijonarjem. Vozila jim služijo za nakup in 
transport hrane, šolskih potrebščin, gradbenega materiala, bolnikov, 
nosečnic in ostarelih v bolnišnico, kakor tudi ljudi k obhajanju bogoslužja do 
oddaljenih cerkva. 

2. Zakrament svetega zakona želita prejeti: Leon Harih, rkt. vere, samski, dipl. 
inž. živinoreje, iz župnije Sv. Križ nad Mariborom, in nevesta: Lucija Pučnik, 
rkt. vere, samska, študentka veterine iz Dobrove pri Prihovi. Iskrene čestitke! 

3. Od 2. 8. do 6. 8. gremo z ministranti in mladinci na počitnice v Piran. 
Priporočamo se za razne dobrote (najbolje je, da se dogovoriti z gospodinjo 
Mirjano), pa tudi kaj za sladoled. Hvala že vnaprej. Ker kuharice gredo že v 
petek, se priporočamo, da prinesite do četrtka.  

4. Iskrena hvala Antonu Polegeku („županu“) in njegovima delavcema Robertu 
Mesičku in Ludviku Furmanu za košnjo trave na brežini ob parkirišču, Alojzu 
Lubeju, Branku Brumecu, Francu Gumzeju in Martinu Juhartu za košnjo 
trave v vinogradu, Simonu Korošcu, Martinu Juhartu in Damijanu Tomažiču 

za raznovrstna dela; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za 
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

 
Nadškof p. Martin Kmetec, Turčija. 
Martin Kmetec je 11 let deloval v Bej-
rutu. Leta 2001 je odšel misijonarit v 
Turčijo, kjer deluje še danes. V febru-
arju je bil posvečen v nadškofa za 
škofijo Izmir in pred kratkim postal 
predsednik škofovske konference v 
Turčijji. Velika čast in hkrati odgovor-
nost, saj je Turčija muslimanska de-
žela, kristjanov pa je le peščica. Pred 
leti mu je slovenska MIVA pomagala 
pri nakupu vozila, ki pa je ostalo na prejšnjem misijonu. Sedaj je brez pre-
voznega sredstva, ki ga nujno potrebuje za svoje delo, saj je odgovoren za 
katoličane na sredozemski oziroma Egejski obali na področju, ki zavzema 
približno 100.000 km² površine. Avto bo služil za namene škofije, obiske 
župnij in za prevoze manjših tovorov. 
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Lekcionar je čudovita in častitljiva knjiga, vendar le samo knjiga, to je »ne-
živ predmet« ali »mrtva črka«. V bogoslužju pa ta »mrtva črka« oživi in 
postane »živa in učinkovita«. Zato je prav, da imamo do liturgičnih knjig 
nadvse spoštljiv odnos. V ta namen nam Cerkev določa, da je treba »po-
sebej skrbeti, da bodo liturgične knjige, zlasti evangeliarij ali lekcionar, ki 
sta namenjena za oznanjevanje Božje besede in sta zato predmet po-
sebne počastitve, v bogoslužnem opravilu znamenje in simbol višjih reči, 
zato res dostojne in lepe.« 
Bralec mora dobro poznati lekcionarje, da se lahko brez težav pripravi na 
službo branja Božje besede. Da lahko bralec, ob uporabi Bogoslužnega 
koledarja, brez težav najde ustrezno berilo za določen dan ali praznik, so 
si pri izdajanju slovenskih lekcionarjev izdajatelji posebej prizadevali, da 
so dali posameznim zvezkom lekcionarjev ustrezna znamenja in barvo 
platnic. Tako so dobili nedeljski lekcionarji v rdeči barvi podobe 
evangelistov, katerih evangeliji se berejo tisto leto (A – človek, angel 
/Matej/, B – lev /Marko/ in orel /Janez/, C – vol /Luka/), delavniški lekcionarji 
(1-3) v rjavi barvi podobo evharistične daritve (v sončnem krogu križ in 
kelih), lekcionar za različne priložnosti v modri barvi, sončni krog in pod 
njim med plameni Marijin monogram ter lekcionar za praznike in godove 
svetnikov v sivi barvi s simbolom križa na katerem so simboli trpljenja.  
 

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 

Ponedeljek 26.07. 2021 

Joahim in Ana, starši Device 

Marije 

Ob 19.00 za + Ana Pliberšek iz Prepuža 

Torek 27. 07. 2021 

Gorazd, Kliment in drugi 

učenci Cirila in Metoda 

Ob 19.00 za + Ivana in Asto Kumer ter starše  

Sreda 28. 07. 2021 

Viktor (Zmago) I., papež 
Ob 19.00 za +  Emila Ribiča (obl.) in sorodnike 

Četrtek 29. 07. 2021 

Marta, Lazarjeva sestra 
Ob 7.00  za + Ludvika (obl.) in Marijo Zorko 

Petek 30. 07. 2021 

Peter Krizolog, škof 
Ob 19.00 za + Marijo Potočnik (N94)  

Sobota 31. 07. 2021 

Ignacij Lojolski, duhovnik 

Ob 7.00 za + Franca in Justo Kelc (209) 

Ob 16.00 za srečen zakon Lucije Pučnik in Le-

ona Hariha  

18. nedelja med letom  

Nedelja mož in fantov 

01. 08. 2021 

Ob 7.00 za žive in + farane  

 Ob 10.00 za + Petra Voraček (obl.) in rodbino 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tednik.si%2Fdruzba%2F3520-ptujvelik-uspeh-zdravstvenega-osebja-ptujske-bolnisnice&psig=AOvVaw1WlMDaEi9B5qRTG81ZZTtr&ust=1627206440507000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPCVgcy2-_ECFQAAAAAdAAAAABAc


Bralci Božje besede: 
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 

19. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

08.08.2021 

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

10.00 
1. berilo: Urška Flis 
2. berilo: Simona Borovnik 

 

Čiščenje cerkve 

 
Svetega Krištofa po navadi upodabljamo kot velikana, ki na rami nosi Božje 

Dete čez reko, saj naj bi po pripovedi nekoč čez 
deročo vodo nesel dečka. Lahkotno breme je po-
stajalo vedno težje in težje in komaj mu je uspelo 
doseči drugi breg. Krištof je nejevoljen dejal: 
»Težak si mi, kot bi nosil cel svet.« Deček, ki je 
bil sam Kristus, pa mu je odgovoril: »Ne nosiš 
samo sveta, marveč tudi tistega, ki je svet ustva-
ril.« Nato je velikana potopil v vodo, ga tako krstil 
in mu dal ime Krištof, kar pomeni Kristonosec. 
Sv. Krištof je zato zavetnik čolnarjev, splavarjev, 

nosačev, pa tudi romarjev, v novejšem času pa še avtomobilistov in pilotov. 
Poleg tega je tudi priprošnjik v smrtni uri. V Sloveniji zato na Krištofovo ne-
deljo – danes že 34. leto zapored – poteka nabirka za nakup novih avtomo-
bilov za potrebe naših misijonarjev. Iskren boglonaj za vaš dar!  
 

Dobri Bog, bodi z nami na cestah tega življenja. Obvaruj nas in vse udele-
žence v prometu pred nevarnostmi in nesrečami. Varuj nas pred nepazlji-
vostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem. Na priprošnjo svetega Krištofa nas 
spremljaj, da se z vseh poti vedno varno vrnemo domov. Ko pa bomo na 
poslednji poti, nam daj doseči končni cilj pri tebi. Po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen. SVETI KRIŠTOF – PROSI ZA NAS 

 

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

 

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

17. nedelja med letom 

 
»Ta je resnično prerok, ki mora priti na svet.« 

25. 07. – 01. 08. 2021 

Papež Frančišek: Svetovni dan starih staršev in ostarelih: »Jaz sem s teboj 
vse dni«   Dragi dedki, drage babice! 
»Jaz sem s teboj vse dni« (prim. Mt 28,20) je obljuba, ki jo je Gospod dal 
učencem, preden se je dvignil v nebo in ki jo danes ponavlja tudi tebi, dragi 
dedek, draga babica. Tebi. »Jaz sem s teboj vse dni« so tudi besede, ki ti 
jih kot rimski škof in kot prileten želim nameniti ob tem prvem Svetovnem 
dnevu starih staršev in ostarelih: celotna Cerkev ti je blizu, skrbi zate, te ima 
rada in te noče pustiti samega! Dobro poslušajte: kaj je naša poklicanost 
danes, pri naših letih? Varovati korenine, posredovati vero mladim in 
poskrbeti za majhne. Ne pozabite tega. 
Ni pomembno, koliko si star, če še delaš ali ne, če si ostal sam ali imaš 
družino, če si babica ali dedek postal že mlad ali bolj v letih, če si še vedno 
samostojen ali potrebuješ pomoč, saj ne obstaja starost za upokojitev od 
naloge oznanjevanja evangelija, od naloge posredovanja izročila vnukom. 
Podati se moramo na pot in izstopiti iz sebe, da bi začeli nekaj novega. 
Moj predhodnik papež Benedikt je nekoč dejal: »Molitev starejših lahko 
zavaruje svet, in mu pomaga bolj učinkovito kot trud mnogih«. Tvoja molitev 
je zelo dragocen vir: to so pljuča, ki se jim Cerkev in svet ne moreta 
odpovedati. Zlasti v tem času, ki je za človeštvo tako težak, ko vsi v istem 
čolnu prečkamo viharno morje pandemije, tvoja prošnja za svet in za Cerkev 
ni zaman, ampak vsem kaže mirno zaupanje v pristanek. 
Draga babica, dragi dedek, ob zaključku tega sporočila bi tudi tebi rad 
pokazal zgled blaženega – in kmalu svetega – Karla de Foucaulda. Živel je 
kot puščavnik v Alžiriji in je v tem obrobnem okolju izražal »željo, da bi bil 
brat vsakemu človeškemu bitju«. Njegovo življenje nam kaže, kako je 
mogoče tudi v samoti svoje puščave prositi za uboge vsega sveta in v resnici 
postati univerzalni brat in univerzalna sestra. 
Gospoda prosim, da bi tudi vsakdo izmed nas po njegovem zgledu razširil 
svoje srce in ga naredil občutljivo za trpljenje najmanjših in sposobno za 
prošnjo zanje. Naj se vsak izmed nas nauči ponavljati vsem, zlasti pa 
najmlajšim, besede tolažbe, ki smo jih danes slišali kot namenjene nam: 
»Jaz sem s teboj vse dni.« Naprej in pogum! Naj vas Gospod blagoslovi. 

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. 


