
 

1. Danes obhajamo patrocinij tukajšnje podružnične cerkve sv. Jošta. 
Iskrena hvala vsem, ki ste povzdignili s svojo navzočnostjo, molitvijo in 
dejavnim sodelovanjem to slovesno mašo. Hvala zboru Marije Zavetnice 
in vsem liturgičnim sodelavcem; hvala Slavku Ugeršku, čistilkam in krasil-
kam, pa tudi vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali pri ureditvi litur-
gičnega prostora in pripravili pogostitev. Iskren boglonaj! 

2. Tudi v prihodnjem tednu bodo Šmarnice vsak večer. Kje ste otroci višjih 
razredov? Starši, kje ste, kje je vaša odgovornost duhovne vzgoje otrok, 
da jih ne spodbudite in da ne pridete z njimi k maši in Šmarnicam? Ali naj 
opustimo šmarnično pobožnost, nedeljski maši združimo v eno, župnijo 
pa damo v soupravo, kot je bilo pred enajstimi leti? A res ni mogoče najti 
niti enkrat na teden zvečer ene ure in dati Bogu čast, otrokom pa omogo-
čiti duhovno pripravo na življenje? Stari starši, prosite starše, če smete 
pripeljati vnuke v cerkev k bogoslužju, saj ste po besedah papeža Franči-
ška »kruh, ki hrani življenje«. In nobenega kruha ne smemo zavreči, tako 
tudi ne pomoči starih staršev. Papež poudarja: »Brez korenin lahko kaj 
hitro ovenimo. Nikoli jih ne zavrzimo. Varujmo jih z ljubeznijo. In naučimo 
se deliti z njimi čas. Tako bomo postali boljši. In skupaj, mladi in ostareli, 
se bomo nasitili ob mizi podelitve, ki jo blagoslavlja Bog.« 

3. Prihodnjo nedeljo, 22.5. 2022 bomo imeli prvo sveto obhajilo, zato prosim 
starše prvoobhajancev v četrtek ob 16.00 uri, da skupaj z vaščani Sevca 
počistite cerkev, dvorano in okolico. K obhajilu bodo pristopili le trije 

prvoobhajanci. V petek bo ob 18.15 spoved prvoobhajancev, med mašo 
pa bo spovedovanje staršev prvoobhajancev. Z nami bo p. Janez Žurman 
iz Ptuja. Prosim za udeležbo vseh staršev, saj je spoved prvoobhajancev 
prav tako pomembna kot prvo sveto obhajilo. V petek po maši pa bomo 
imeli tudi krajšo vajo, s katero se bomo pripravili na nedeljsko slavje pr-
vega svetega obhajila.  

4. Učenci in učiteljice OŠ Prihova nas obveščajo, da bo na šoli Prihova, od  
18. 5. do 26. 5. 2022 zbiralna akcija starega papirja. Le s skupnimi močmi 
lahko napolnimo zabojnik. Motiv za zbiranje niso le sredstva, ki jih šola 
dobi za otroke, ampak je tudi vzgojni in ekološki. Že vnaprej iskrena hvala!  

5. Iskrena hvala Petru Korošcu in faranom Sevca za 225 € za rože za cer-
kev; hvala Milanu Trdinu in Slavku Ugeršku za pomoč pri urejanju dvori-
šča; za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno 
vašo pomoč in dobroto. Lepo sem presenečen nad gospo, ki je v sredo, 
iz vasi Preloge, prišla čistit učilnice, ker se prejšnji teden ni mogla udeležiti 
čiščenja cerkve. Hvala za zgled in spodbudo tudi vsem nam ostalim. 
 

Molitev za duhovne poklice  
(Molimo vsak dan v mesecu maju) 
Gospod, Jezus Kristus, ti si rekel: »Žetev je velika, delavcev pa malo. 
Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!« (Mt 
9,37). Poglej, Gospod, potrebe vesoljne Cerkve in tudi naše škofije 
ter ji podari dovolj svetih duhovnikov, stalnih diakonov, redovnikov 
in redovnic, ki bodo zvesto in požrtvovalno služili tvojemu ljudstvu 
in uresničili svoje poslanstvo. 
 

Otroci pri maši: 19 Mesec maj je Marijin mesec, ko se ob oltarju še 

posebej radi zbirajo otroci, od najmlajših naprej. Šmarnična pobožnost, ki 
je otroci ne pozabijo nikoli, je močno povezana s prebiranjem šmarnične 
zgodbe in petjem Marijinih pesmi. Otrokom omogočimo, da v tem mesecu 
pridejo večkrat k sveti maši čez teden, kajti le tako bodo lahko sledili 
zgodbam, ki se prebirajo vsak dan. Hkrati so to otrokom tudi najlepše 
svete maše. 
 

Bralci Božje besede: 
5. velikonočna nedelja 

Družinska nedelja 
15.05.2022 

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

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

6. velikonočna nedelja 
Nedelja žena in mater 

22.05.2022 

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

10.00 
1. berilo: starši prvoobhajancev 
2. berilo: starši prvoobhajancev 

7. velikonočna nedelja 
29.05.2022 

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

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

 

5. velikonočna nedelja 

Družinska nedelja 

Svetovni dan družine 
 

15. 05. 2022 

Ob 07.00 uri za žive in + farane 
Pri Sv. Joštu 
Ob 10.00 uri za + Jožeta in Karolino Jančič 

Ponedeljek 16. 05. 2022 

Janez Nepomuk, muč. 
Ob 19.00 uri za +Anito Fiehter Lipuš (8. dan) 

Torek 17. 05. 2022 

Jošt, puščavnik 

Ob 19.00 uri za + Terezijo (obl.), Franca, Branka 

in Marjana Oblonška 

Sreda 18. 05. 2022 

Janez I., papež 
Ob 19.00 uri za + Antona Kotnika 

Četrtek 19. 05. 2022 

Peter Celestin, papež 

Ob 19.00 uri za + Albina (obl.) in Vido Brglez ter 

sorodnike 

Petek 20. 05. 2022 

Hilarij, škof 
Ob 19.00 uri za + starše Ratej-Kropf in sorodnike 

Sobota 21.05.2022 

Timotej, mučenec 

Ob 7.00 uri za + Maksimilijana (obl.), Alojzijo, 
Franca in Zdenka Breznika 

6. velikonočna nedelja 

Nedelja žena in mater 
 

22. 05. 2022 

Ob 07.00 uri za žive in + farane 
PRVO SVETO OBHAJILO 

Ob 10.00 uri za +Vido Brumec (obl.) 



Čiščenje cerkve 

 

42                                         RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

EVHARISTIČNA MOLITEV: SPOMIN ŽIVIH  

Spomni se, 

Gospod, 

svoje Cer-

kve, razšir-

jene po vsem 

svetu. Spo-

polni jo v 

ljubezni, 

skupaj z na-

šim papežem 

…, našim 

škofom … in 

vsemi, ki 

služijo ol-

tarju. 

Spomini živih in rajnih izražajo, da evharistijo obhajamo v 
občestvu z vso Cerkvijo v nebesih in na zemlji; da jo daru-
jemo zanjo in za vse njene žive in mrtve ude, ki so pokli-
cani, da bi bili deležni odrešenja in zveličanja, ki ga je Kri-
stus pridobil s svojim telesom in svojo krvjo. 
Bili bi zelo egoistični, če bi pri maši molili le zase, za svoje 
potrebe in za potrebe svojih bližnjih.  
Evharistija odpira naše srce ljudem po vsem svetu in v 
mašnih molitvah se spominjamo vseh, ki so s krstom po-
stali naši bratje in sestre in smo na nek način tudi odgovorni 
zanje. Še posebej pa prosimo za papeža, škofe, duhov-
nike, diakone in vse Božje ljudstvo, pa tudi za vse, ki ga še 
iskreno iščejo. Vsi potrebujemo Božje naklonjenosti in po-
moči.  

 Sv. Pavel nas spodbuja, da naj “nobeden ne gleda samo 
nase, temveč tudi na druge” (Flp 2,4). Zato lahko molimo 
tudi takole: »Gospod, res se ne počutim tako, da bi blago-
slavljala ljudi, ki so me prizadeli. Ampak želim moliti v veri, 
da to vseeno narediš, saj mi praviš, naj jih blagoslavljam s 
Tvojo navzočnostjo.« 

 

Papež Frančišek: »Mesec maj nas vabi, da povečamo vsakodnevna 
dejanja češčenja Device Marije. Skrivnost njenega miru in njenega 
poguma je bila ta gotovost: Bogu ni nič nemogoče. 
Pomembno je, da se to naučimo z Božjo Materjo; zato 
s hvaležnostjo vsak dan molimo rožni venec.« 
 
»Mesec maj je posvečen Materi Božji, ki je tudi naša 
Mati. Vabim vas, da po njeni priprošnji prosite za svoje 
osebne namene, namene Cerkve in mir na svetu,« 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

5. velikonočna nedelja 

Družinska nedelja 

»Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med 
seboj!« 

15. 05. – 22. 05. 2022 
 

Papež Frančišek: Skupaj lahko obrnemo tok hladne demografske 
zime 
Tema rodnosti predstavlja »pravo družbeno izredno stanje«: »Rojeva se 
vse manj otrok in to pomeni osiromašenje prihodnosti vseh; Italija, Evropa 
in Zahod si siromašijo prihodnost.« 
Številni mladi s težavo uresničijo svoje družinske sanje. Zato spustijo 
raven želja in se zadovoljijo s povprečnimi nadomestki, kot so posel, avto, 
potovanja, varovanje prostega časa ... Lepota družine, ki je bogata z 
otroki, lahko postane utopija, sanje, ki jih je težko uresničiti.« 
Ta »nova revščina« nas straši: »To je generativna revščina tistega, ki v 
svojem srcu zmanjša željo po sreči, ki se sprijazni z razvodenelostjo svojih 
največjih želja, ki se zadovolji z malo in preneha upati na več. Da, gre za 
tragično revščino, saj prizadene človeka v njegovem največjem bogastvu: 
dati na svet življenje.« 
Če ne vidimo problema upadanja rojstev, je to drža 
kratkovidnosti in pomeni, da se odpovemo gledati 
daleč, gledati naprej. »Pomeni obrniti se na drugo 
stran in misliti, da so problemi vedno preveč 
zapleteni in ni mogoče ničesar storiti. Z eno besedo, 
pomeni predati se.«  
»Dragi prijatelji, stvari se lahko spremenijo, če brez strahu stopimo čez 
delne interese in ideološke pregrade ter si prizadevamo skupaj. Zato 
upam, da se bodo na vseh ravneh – institucionalni, medijski, kulturni, 
ekonomski in družbeni – spodbujale, izboljšale in izvajale konkretne 
politike, namenjene ponovnemu zagonu rodnosti in družine. Mislim na vas 
in rad vidim, kako vprašanje rodnosti lahko združuje in ne razdvaja.  
»Podatki, napovedi in številke so že znani vsem: potrebujemo 
konkretnost. Čas je, da družinam in mladim damo stvarne odgovore: 
upanje ne more in ne sme umreti zaradi čakanja. Prosim Boga, naj 
blagoslovi vaše zavzemanje,« zapiše papež Frančišek in sklene:  »Blizu 
sem vam in navijam za vas, kajti skupaj lahko obrnemo tok te hladne 
demografske zime. Hvala vam. To je mogoče!« 

Prihova:                   petek, 11. 03. 2022 Sp. Grušovje:          petek, 29. 04. 2022 

Raskovec:               petek, 18. 03. 2022 Preloge:                   petek, 06. 05. 2022 

Dobrova :                petek, 24. 03. 2022 Vrhole:                     petek, 13. 05. 2022 

Dobriška vas:         petek, 01. 04. 2022 Sevec:                      petek, 20. 05. 2022 

Pobrež:                    petek, 08. 04. 2022 Prepuž:                    petek, 27. 05. 2022 

Novo Tepanje:        petek, 15. 04. 2022 Vinarje:                      petek, 04. 03. 2022 

Zg. Grušovje:          petek, 22. 04. 2022 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

