
1. Čas dopustov se počasi izteka, to je čas, ko ste se v veliki meri, vsaj upam, 
udeleževali svete maše v krajih, kjer ste dopustovali in počitnikovali. Verja-
mem, da ste doživeli veliko lepega in upam, da ste si nabrali novih fizičnih 
in duhovnih moči za življenje, ki je pred nami. Prav je, da z novo močjo in 
žarom poglobimo našo vero, utrdimo naše upanje in ljubezen do skupne 
molitve in rednega obhajanja svete maše v župnijski cerkvi. Nekateri se še 
vedno »skrivajo« z opravičilom navzočnosti covida 19, vendar če smo 
cepljeni ali preboleli, le-ta ni več upravičen razlog za »samotarsko življenje« 
brez nedeljskega bogoslužja. Naj postane župnijska cerkev vnovič središče 
naših srečanj ob oltarju in središče našega življenja. 

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

 

Papež izraža bližino vsem, ki počitnikujejo in tistim, ki ne morejo 
Želim izreči misel vsem tistim, ki 

preživljajo počitnice po različnih letoviških 
krajih. Voščim jim vedrino in mir. Ne morem 
pa pozabiti na tiste, ki ne morejo oditi na 
dopust in na tiste, ki so ostali v službi 
skupnosti. Predvsem mislim na bolnike, na 
ostarele, na zapornike, brezposelne, 
begunce in vse tiste osebe, ki so same in v 
težavah. Marija naj nad vsakega od njih 
razširi svoje materinsko varstvo. 

Pred dvema letoma smo praznovali dvestoletnico smrti Valentina 
Vodnika, ki nam je zapustil izredno lep opis Slovenije, ki jo je imenoval 
»prstan Evropini«. Morda najmanjši nakit, a brez njega ni Evrope in njene 
veljave. Slovenci sooblikujemo Evropo. Danes, ko marsikdo v Republiki 
Sloveniji žal še vedno ne ve kaj je domovina, in kaj v jedru pomeni 
demokratična in samostojna slovenska država, danes, torej, se z močnim 
upanjem, premagujoč mnoge preizkušnje, voditelji in državljani trudimo da 
bi naša država bila ustaljena, zanesljiva in 
uspešna, da bi bila referenčna točka v srednji 
Evropi, da bi bila še naprej država, ki se ji bo 
dalo zaupati, ker so njeni ljudje zaupanja 
vredni, ker je država z voditelji ki imajo visoke 
državniške kvalitete ter intelektualne vrline. 

Pojdimo z močnim upanjem in 
zanosom novim desetletjem naproti. Ne 
bojmo se izzivov in zaprek. Ponavljam kar so 
že dejali drugi pred menoj: Za Slovenijo gre. 
Iz preteklosti se lahko učimo. Tudi če 
moramo včasih potovati skozi meglo časov, prej ali slej pridemo do sonca. 
Bog živi in podpiraj slovenski narod in demokratično slovensko državo, 
ki naj živita Njemu v čast, svetu v zgled in nam samim v neomajno upanje 
in ponos!       Dr. Andrej Fink 

 
 

 17                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

BESEDNO BOGOSLUŽJE ALI BRANJE BOŽJE BESEDE 9 

Zakaj ni primerno, da bralec bere Božjo besedo v naglici, pretiho, 
okorno, nezainteresirano? 
Naglica onemogoča razumevanje, odvzema dostojanstvo, povzroča na-
pake, kaže na pomanjkanje časa in spoštovanja do teh, ki jim želimo ozna-
niti nekaj zelo pomembnega. Zato je pomembno že to, kdaj in kako bralec 
pristopi k ambonu (na obrazu se zrcali človekova duša!), kako stoji (na eni 
ali obeh nogah), kako odpre lekcionar in drži roke (ne ob telesu, ampak na 
ambonu), kako omogoči tihoto s pogledom na ljudstvo in kako si prikliče v 
zavest, komu bo oznanil Božjo besedo; že s kakšnim glasom (s pomirje-
valnim ali ukazovalnim) začne brati, kako ga nadaljuje (da to ni njegova, 
ampak Božja beseda); da med branjem ne izpušča določenih besed s pre-
tvezo, da bi jih omilil ali naredil bolj razumljive, saj je Božja beseda Božja 
in ne njegova. In ko sklene branje z vzklikom: To je Božja beseda (in ne, 
to je bila Božja beseda!), da pogleda ljudstvo in da to pove na slovesen 
način, da se bo ljudstvo počutilo povabljeno, da na branje Božje besede 
odgovori z zahvalo in pričevanjem, da je sprejelo Božjo besedo. 

 

21. nedelja med letom 
 

Nedelja žena in mater 
22. 08. 2021 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za + Antona Juharta (obl.) in Marijo 
in krst Line Frešer 

Ponedeljek 23.08. 2021 

Roza iz Lime, redovnica 
Ob 19.00 za + po namenu darovalca 

Torek 24. 08. 2021 

Natanael (Jernej), apostol 
Ob 19.00 za + Franca Brumeca (Tinekov-101) 

Sreda 25. 08. 2021 

Ludvik IX. francoski, kralj 

Ob 19.00 za + Stanislavo in Avguština Juharta 

(2391) 

Četrtek 26. 08. 2021 

Terezija od Jezusa  

Ob 19.00  za + Hildo in Janeza Pšeničnika (Le-

narti) 

Petek 27. 08. 2021 

Monika, mati sv. Avguština 

Ob 19.00 za + Jožico in Antona Leskovarja 

(N57) 

Sobota 28. 08. 2021 

Avguštin, škof 
Ob 7.00 za + Julijano Vernik (N29) 

22. nedelja med letom 

Mučeništvo Janeza Krstnika 
 

29. 08. 2021 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00 za +Janeza Pšeničnika (obl.) 



Bralci Božje besede: 
21. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

22.08.2021 

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

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

22. nedelja med letom 
29.08.2021 

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

10.00 
1. berilo: Žan Pem 
2. berilo: Urška Flis 

23. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

05.09.2021 

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

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

 

Čiščenje cerkve 

 

ZAKAJ HODITI OB NEDELJAH K MAŠI? 
Nekoč Je vnuk Tomaž vprašal staro mamo: »Babi, a še vedno hodiš ob 
nedeljah k maši?« »Seveda.« 
»Kaj pa imaš od tega? Kakšen je bil evangelij prejšnjo nedeljo?« 
»Ne vem, sem pozabila. Spominjam pa se, da mi je bil zelo všeč.« 
»Dobro, kaj pa je župnik pridigal?« 
»Ne morem se spomniti. Stara sem in hitro pozabim. Vem, da je bila pridiga 
zelo življenjska. Lepo je govoril.« 
»Poglej, babi,« je nadaljeval Tomaž, »zakaj hodiš k maši, ko pa si nič ne 
zapomniš?« 
Zavladala je tišina. Stara mama je molčala. Bilo je kar mučno in nekateri 
vnuki so menili, da je Tomaž šel predaleč. Potem pa je babica vstala in rekla:  
»Otroci, pridite z menoj v kuhinjo.« Ko so prišli tja, je snela s kljuke 
nakupovalno mrežo ter jo dala Tomažu: »Na, pojdi pod pipo in natoči vanjo 
vodo.«  
»Babi, ti se šališ! Voda v nakupovalni mreži? Kakšna šala je to?« se je branil 
Tomaž. »Ne, le naredi, kakor sem ti rekla, Tomaž. Rada bi ti nekaj 
pokazala.« Tomaž jo je ubogal, a ji je kmalu izročil mokro, vendar prazno 
mrežo: »Poglej, nič vode ni ostalo v njej!« 
»Vidiš,« je dejala babica, »toda poglej, tako lepa in čista je zdaj. Otroci, 
nikoli ne greste v cerkev, ne da bi prejeli nekaj dobrega – tudi če se 
tega ne zavedate.« 

RUSTJA, Božo. (Povejmo z zgodbo). Ognjišče, 2015, leto 51, št. 6, str. 26 
 

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

 

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 

ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE. 

21. nedelja med letom 

»Gospod, besede večnega življenja imaš in mi 
trdno verujemo in vemo, da si ti Sveti od Boga.« 

22. 08. – 29. 08. 2021 

Papež Frančišek: Jezus pravi: »Trda je ta beseda. Kdo jo more poslušati?«  
Jezusove besede nas postavljajo pod vprašaj pred duhom sveta, 
posvetnosti. Ob tem pa nam Jezus ponuja tudi ključ za premostitev teh 
težav, ključ, ki je sestavljen iz treh delov. Prvi je njegov božanski izvor. On 
je prišel iz nebes in se bo ponovno vrnil tja, »kjer je bil prej« (v. 62). Drugi je 
ta, da njegove besede lahko razumemo samo preko delovanja Svetega 
Duha, njega, »ki daje življenje« (v. 63). Ravno Sveti Duh nam pomaga prav 
razumeti Jezusa. Tretji pa je ta, da je resnični vzrok nerazumevanja njegovih 
besed pomakanje vere: »Med vami so nekateri, ki ne verujejo« (v. 64), pravi 
Jezus. Dejansko je »po tistem veliko njegovih učencev odšlo stran« (v. 66). 
Zaradi tega odpadništva Jezus ne odneha in ne ublaži svojih besed, še več, 
prisili, da izrecno izberejo, ali biti z Njim ali pa se ločiti od Njega. 
Dvanajsterim pa pravi: »Ali hočete tudi vi oditi?« (v. 67). 
V tem trenutku Peter izpove v imenu apostolov svojo izpoved vere: 
»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš« (v. 68). 
Ne pravi 'kam naj gremo?', temveč 'h komu naj gremo?'. Temeljni problem 
ni v tem, da zapustijo začeto delo, temveč 'h komu naj gredo'.  
Iz tega Petrovega vprašanja razumemo, da je zvestoba Bogu, vprašanje 
zvestobe osebi, s katero smo povezani v hoji po isti poti. Ta oseba je 
Jezus. Vse to, kar imamo na svetu, ne more nasititi naše lakote po 
neskončnosti. Potrebujemo Jezusa, biti z Njim, hraniti se pri njegovi mizi, z 
njegovimi besedami večnega življenja! Verovati v Jezusa, pomeni postaviti 
ga v središče, za smisel svojega življenja. Kristus ni nek dodaten element, 
je 'živi kruh', nepogrešljiva hrana. Če smo vezani nanj z resničnim odnosom 
vere in ljubezni, to ne pomeni, da smo vklenjeni, temveč popolnoma 
svobodni, vedno na poti. Vsak od nas se lahko vpraša: Kdo je Jezus zame? 
Je ime? Je ideja? Je samo zgodovinska osebnost? Ali pa je res zame tisti, 
ki me ljubi, ki je dal življenje zame, ki hodi z menoj? Zate, kdo je Jezus? Si 
z Njim? Skušaš spoznati ga v njegovi besedi? Bereš vsak dan odlomek 
evangelija, da spoznaš Jezusa? Nosiš majhen evangelij v žepu, v torbici, da 
ga bereš kjer koli si? Saj bolj, ko smo z njim, bolj bo rastla želja ostati z njim. 
Vsak naj v svojem srcu odgovori na vprašanje: Kdo je Jezus zame? 

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. 


