
 

1. Danes je za našo župnijo velik praznik prvega svetega obhajila. Vsi se 
veselimo otrok, ki so v petek obhajali sveto spoved in danes prvič pristopili 
k sv. Obhajilu. Iskrene čestitke! Iskrena hvala katehistinji s. Hermini Nem-
šak, vam starši za vso podporo in razumevanje ter vsem za molitve, s 
katerimi ste podpirali otroke v pripravi na ta dan. Čutim pa veliko odgovor-
nost, da vam položim na srce, da prvo obhajilo, 
kot noben drugi zakrament ni cilj našega življe-
nja, ampak le nenadomestljiva pot, ki nas vodi k 
pravemu krščanskemu življenju. Cilj je življenje 
iz zakramentov! Zato vas prosim, da še naprej 
spodbujate otroke k življenju iz zakramentov, k 
molitvi, verouku in predvsem k nedeljski sv. maši. Kakšen smisel bi bil, če 
bi otroka privedli k prvemu sv. obhajilu, nato bi pa ne hodil k nedeljski 
maši? To bi bilo podobno, kot če bi se nekdo poročil, potem pa bi nada-
ljeval samsko življenje.  
Smo v mesecu maju, zato lepo prosim tako prvoobhajance kot ostale 
otroke, da prihajate redno k šmarnicam in k nedeljski maši.  

Po blagoslovu se bomo fotografirali, nato pa ste tako kot vsako leto prvo-
obhajanci in ostali družinski člani, vabljeni v dvorano k pogostitvi in vese-
lemu druženju. Iskrena hvala staršem prvoobhajancev in vaščanom 
Sevca, da ste v četrtek lepo očistili cerkev, okolico in dvorano.  

2. V soboto bo ob 16.00 uri  koncert pri Sv. Joštu. Lepo vabljeni. Vabilo je 
dodano župnijskemu listu. Povabite še druge. Hvala.  

3. Iskrena hvala Kristini Strnad in Bredi Tomažič ter Vinarčanom za 500 €, 
Nini Pučnik in faranom Pobreža pa za 310 € za rože za cerkev; hvala 
vsem, ki ste jih lepo in z dostojanstveno držo sprejeli; hvala Slavku Uger-
šku za pomoč pri urejanju dvorišča; Martinu Juhartu in Žanu Pučniku za 
košnjo trave; Alojzu Lubeju za delo v vinogradu; hvala za krašenje cerkve, 
za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.  
 

Kako se obhajamo? 
- vedno prihajamo v dveh vrstah, tudi če je samo en delivec obhajila 
- ko pristopimo k delivcu obhajila iztegnemo roke tako, da je leva dlan 

položena na desno dlan 
- pogledamo v hostijo in po besedah Kristusovo telo glasno odgovorimo 

Amen, s čimer izrazimo svojo vero v Kristusovo navzočnost; 
- z desno roko vzamemo hostijo iz dlani leve roke in jo takoj zaužijemo, 

to je še preden se obrnemo in gremo v klop. 
 

O kom največ pove kritiziranje? 
Oscar Wilde je izjavil, da je “kriticizem edina zanesljiva oblika avtobio-
grafije.” Kritiziranje namreč pove več o tistem, ki kritizira, kot o ljudeh, ki 
so kritizirani. Za kritike je značilno, da so zelo hitro užaljeni in imajo hudo 
potrebo po obrambi svojega ega. Njihovo kritiziranje uničuje medsebojne 
odnose zaradi dveh razlogov: zahteva podreditev in razvrednoti 
tistega, ki ga kritiziram. Le pogovor, molitev in iskrenost pa so tiste poti, 
ki spreminjajo moje vedenje, razpoloženje ter spoznavanje kdo sem jaz in 
kdo je moj bližnji. Zato pravi Jezus svojim učencem: »Svoj mir vam dam« 
(Jn 14, 27). Ta je drugačen od tistega, ki si ga ljudje voščimo in skušamo 
uresničiti. Jezusov mir izvira iz zmage nad grehom, sebičnostjo in kritizi-
ranjem, ki nam onemogočajo ljubiti se kot bratje in sestre. 
Bralci Božje besede: 

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: Kristina Strnad 

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

BINKOŠTI 
Nedelja mož in fantov 

05.06.2022 

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

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

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.) 

Ponedeljek 23. 05. 2022 

Janez Krstnik de Rossi 

1. prošnji dan 

Ob 19.00 uri za zdravje Petra Pučnika 

Torek 24. 05. 2022 

Marija Pomagaj 

2. prošnji dan 

MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV, 

zavetnica Slovencev 

Ob 19.00 uri za + Leopolda Juharta in starše 

Sreda 25. 05. 2022 

Gregor VII., papež 

3. prošnji dan 

Ob 19.00 uri za + Miro Pučnik in starše Flis 

Četrtek 26. 05. 2022 
GOSPODOV VNEBOHOD 

Ob 19.00 uri za + Jožefo (obl.), Albina, Metoda 

in Marijo Pučnik 

Petek 27. 05. 2022 

Alojzij Grozde, mučenec 
Ob 19.00 uri za + Brglezove iz Prelog 

Sobota 28.05.2022 

German Pariški, škof 

Ob 7.00 uri za + Danijela Kožuha (obl.), Jožefa 
in Matildo 

Ob 14.00 v zahvalo za 50 let skupnega življenja 
Alojza in Marijanice Furman 

7. velikonočna nedelja 

Nedelja sredstev  

družbenega obveščanja 
 

29. 05. 2022 

Ob 07.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za +Stanislava Flisa (ob.) in starše 

(iz Dobriške vasi) 
Krst: Mai Hasl, Ana Aleksandra Potočnik 

Iskrene čestitke 
prvoobhajancem: 

Evi Lubej, 
Marku Samcu in 
Timonu Bobiku. 



 

Čiščenje cerkve 

 

43                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

EVHARISTIČNA MOLITEV: SPOMIN RAJNIH  

 

 

 

Spomni se 

tudi naših 

bratov in 

sester, ki so 

zaspali v 

upanju na 

vstajenje, in 

vseh ljudi, ki 

so umrli v 

tvoji milosti, 

in jim daj, da 

bodo gledali 

tvoje obličje. 

»Ker je sveta in zveličavna misel moliti za rajne, da bi 
bili grehov rešeni« (2 Mkb 12,46), mašnik prosi za vse po-
kojne in trpeče duše v vicah, da bi po priprošnji Cerkve bili 
očiščeni greha in bi mogli vstopiti v Kristusovo luč in mir.  

Da je Cerkev vedno vključevala molitev za rajne, nam 
zgovorno poroča sv. Avguštin, ki je zapisal besede svoje 
matere Monike: »Pokopljita moje telo kjer koli, … prosim 
vaju samo tega, da se me spominjata ob oltarju Gospodo-
vem.« (Izpovedi 9,11) 

Kristjani pomagamo s svojimi molitvami rajnim, da »bi 
mogli vstopiti v Kristusovo luč in njegov mir« (KKC 1371). 
To pomeni, da ni dovolj, da skrbimo le za svoje zveličanje, 
ampak tudi za zveličanje svojih bratov in sester po veri. S 
tem smo tudi mi, ob tem, da jim pomagamo z molitvijo in 
daritvijo doseči večno slavo, utrjeni v veri in ljubezni, pred-
vsem pa v zavesti, da smrt ni prelom z mrtvimi, ampak še 
tesnejša vez v Jezusu Kristusu. 

 

Papež Frančišek: Vedno se vračati k evangeliju, vedno h koreninam in 
od tam pridobiti moč za novost. Korenine vam dajo sok za rast, evangelij 
vam bo dal poslanstvo in vam dal sporočilo, ki vas izgrajuje. Pazite se 
današnje nevarnosti, ki zamenjuje iti v globino z vračanjem nazaj. Kultura, 
ki namesto, da bi se poglobila zaradi oznanjevanja, gre nazaj, na koncu 
stopica, da se ohranja, ne da raste in nima več karizme komunikacije. 
Bodite previdni in vedno kažite na korenine, vendar zaradi rasti. In bodite 
pozorni, ko pride do nekega premika nazaj, da to obsodite in rečete, da 
to ni krščansko. Avtor Pisma Hebrejcem je rekel: »Nismo ljudje, ki gremo 
nazaj«. Naprej gremo z močjo evangelija, s komunikacijsko močjo, ki 
ustvarja skupnost. Ne zatekajte se k ustvarjanju majhnih skupin samoo-
hranitve, ki bodo našo dušo na koncu spremenile v muzejski eksponat.  
Martin Juhart, Lucija Gorenak in žpk Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

6. velikonočna nedelja 

Nedelja žena in mater 

»Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje be-
sede in moj Oče ga bo ljubil.« 

22. 05. – 29. 05. 2022 
 

Papež Frančišek: Zavedamo se, da se svet na področju vzgoje nahaja v 
izrednem stanju; dogovor o vzgoji je bil prekinjen, vzgojitelji in družina so 
sedaj ločeni, poiskati moramo nov dogovor, ki bo vključeval komunikacijo, 
skupno sodelovanje. To so izredne razmere na področju vzgoje, ki so se 
zaradi posledic pandemije še povečale. Na dva velika izziva našega časa, 
to sta izziv bratstva in izziv skrbi za skupni dom, ni mogoče odgovoriti dru-
gače kot z vzgojo. V obeh primerih gre v prvi vrsti za vzgojni vidik. In Bogu 
hvala se krščanska skupnost tega ne le zaveda, ampak že nekaj časa 
dela na tem področju in si prizadeva »graditi nove poti za preoblikovanje« 
načina življenja. 
Praznik in prejem prvega svetega obhajila je za otroke in vso župnij-
sko skupnost čudovit vzgojni dogodek in šola za krščansko življe-
nje. O njem je naša domačinka Zdenka Serajnik zapisala takole: 
Prelep je dan nam danes zasijal, 
ko Jezus nas je sam pozval, 
da k božji mizi bi prišli, 
s Telesom Rešnjim nas gosti. 
 

Prelep je dan nam danes zasijal: 
Sin Božji se nam bo razdal, 
neskončni, večni, sveti Bog 
v srce prihaja nam, otrók. 
 

Prelep je dan nam danes zasijal, 
Bog nas za sebe je odbral, 
da bi dajal nam svojo moč, 
v življenju bi ostal navzoč. 
 

Prelep je dan nam zasijal, 
zdaj kot v nebesih smo doma, 
a Vam, predobri naš gospod, 
povrne skrb naj večni Bog! 

Zdenka Serajnik 

Lépo je zlato sonce z neba, 
svétlo žari in toplo nas greje, 
še lepša pa Sveta Hostija je, 
ki danes jo bomo prejeli v srce. 
 

Jezus, naš sveti in dobri Gospod, 
v podobi kruha prihajaš med nas, 
da blagoslôviš nas in posvetiš 
in za življenje daješ nam moč. 
 

Rad nas imaš in kličeš nas k sebi, 
da bi nam svojo ljubezen razdal, 
vároval našo življenjsko bi pot: 
vselej ti bomo zvesti ostali! 
 

Znova in znova prišlì bomo k tebi – 
čisto nam vselej ohrani srce, 
dobro kot sončni je žarek z neba, 
vdano tebi, Kristus, naš – Bog! 

Zdenka Serajnik 
 

Prihova:                   petek, 10. 06. 2022 Sp. Grušovje:          petek, 29. 07. 2022 

Raskovec:               petek, 17. 06. 2022 Preloge:                   petek, 06. 08. 2022 

Dobrova :                petek, 24. 06. 2022 Vrhole:                     petek, 12. 08. 2022 

Dobriška vas:         petek, 01. 07. 2022 Sevec:                      petek, 19. 08. 2022 

Pobrež:                    petek, 08. 07. 2022 Prepuž:                    petek, 27. 05. 2022 

Novo Tepanje:        petek, 15. 07. 2022 Vinarje:                      petek, 03. 06. 2022 

Zg. Grušovje:          petek, 22. 07. 2022 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

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

