
 

1. Prihodnjo nedeljo bomo imeli sklep veroučnega leta, zato bomo imeli v 
torek, na dan sklepa »šmarnic« spoved za vse otroke: ob 15.15 nižji raz-
redi in ob 16.30 7., 8. in 9. razred. Zvečer pa prosim, da pridete vsi otroci 
k sklepu šmarnic. Starši, pripeljite otroke k sveti maši in šmarnicam. 

2. Včeraj smo imeli čudovit koncert Marijinih pesmi pri Sv. Joštu. Iskrena 
hvala vsem pevcem in zborovodkinji Klavdiji Ozimič ter njeni ožji skupini 
za vso organizacijo, Slavku Ugeršku in pomočnikom pa za pogostitev. Bil 
je zares lep in duhovno bogat koncert. Iskren boglonaj. 

3. Iskrena hvala Miri Rubin in faranom Prepuža za 370, € za rože; Viktorju 
Vivodu in faranom Vrhol za 920 €, Janku Juhartu in faranom Sp. Grušovja 
za 845 €, Bernardi Muc in faranom Dobriške  vasi za 285 €, Mariji Polegek 
in faranom Prelog za 520 €, Veroniki Šprager in faranom Raskovca za 
370 € ter Slavku Juhartu in drugemu delu Vrhol za 255 € za rože za cer-
kev. Iskren boglonaj. Hvala vsem, ki ste jih lepo sprejeli; hvala Branki in 
Janezu Pučniku za ureditev grobov duhovnikov in gospodinj; hvala Alojzu 
Lubeju za delo v vinogradu; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse 
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

4. Včeraj smo blagoslovili novi odsek asfaltirane ceste do domačije Lubej v 
Raskovcu. Iskrena hvala občini Oplotnica, družini Lubej (Fošnar) in vsem, 

ki ste na kakršni koli način prispevali za novo cesto, ki nam bo omogočala 
lažje delo in dostop drug do drugega. 
Papež Frančišek: Komunikacija ima moč, da ustvarja mostove, omogoča 

srečevanje in vključevanje, ki tako bogatita našo 
družbo. Kako lepo je videti ljudi, ki se trudijo izbirati 
besede in dejanja, da bi premostili nerazumevanja, 
ozdravili ranjen spomin ter gradili mir in slogo. 
Pravi sedež poslušanja je srce. Čeprav je bil zelo 
mlad, se je kralj Salomon izkazal za modrega, ker 
je Gospoda prosil, naj mu nakloni »poslušno srce« 
(1 Kr 3,9). Sv. Avguštin je vabil, naj poslušamo s 
srcem (corde audire), naj besed ne sprejemamo 

zunanje v ušesih, ampak duhovno v srcih: »Ne imejte srca v ušesih, 
ampak ušesa v srcu.« In sv. Frančišek Asiški je opominjal svoje brate, naj 
»nagnejo uho svojega srca«. 
 

Papež Frančišek: »Družina je po naravi poklicana k vzgoji otrok. Ne 
zavrnite otroka iz strahu, da ga ne znate vzgajati in ga pripraviti na 
življenjske izzive in dolžnosti! Za starševstvo sta potrebna ljubezen in 
želja, da iz drugega izvabiš najboljše.« »Družina ne sme nehati biti prostor 
varstva, spremljanja, vodstva, čeprav mora vedno znova iznajdevati nove 
metode in sredstva.« RL 260  
 

»Ali me ljubiš?« sprašuje Jezus očeta ali pa mamo: skŕbi za svoje 
otroke, ki so tudi moji otroci. Ne skŕbi le za njihovo telesno zdravje, 
ampak tudi za njihovo duhovno in moralno zdravje. 
»Ali me ljubiš?« sprašuje delodajalca: bodi pravičen in spoštljiv do 
tvojih uslužbencev. 
»Ali me ljubiš?« sprašuje duhovnike: poslušaj, tolaži, opogumljaj, 
odpuščaj ljudem, bodi blizu žalujočim, trpečim. Če ne moreš drugače, 
stori to v molitvi. 
»Ali me ljubiš?« sprašuje njega, ki se mu je zgodila krivica: odpusti!  
»Ali me ljubiš?« sprašuje vsakega izmed nas: spolnjuj moje zapovedi! 
 

Bralci Božje besede: 
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 

Nedelja Svete Trojice 
Dekliška nedelja 

12.06.2022 

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

10.00 
1. berilo: Urška Flis 
2. berilo: Polona Mlakar 

 

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 

Ponedeljek 30. 05. 2022 

Ivana Orleanska 
Ob 19.00 uri za + Elizabeto Rorič (437) 

Torek 31. 05. 2022 

Obiskanje Device Marije 

Ob 19.00 uri za + Marijo Kotnik (obl.), Jožefa in 

Antona Rubina st. 

Sreda 01. 06. 2022 

Roman, škof 

Ob 15.00 pogrebna za + Olgo Pučnik 

Ob 19.00 uri za + Angelo Rorič (obl.) in soro-

dnike 

Četrtek 02. 06. 2022 

Marcelin in Peter, muč. 

Ob 19.00 uri za + Matildo in Maksa Hojnika 

(153)  

Petek 03. 06. 2022 

Karel Lwanga in drugi 

ugandski mučenci 

Ob 19.00 uri za + Antona Kotnika (460) 

Sobota 04.06.2022 

Peter Veronski, redovnik 
Ob 7.00 uri za + Borisa Flisa (468) 

BINKOŠTNA NEDELJA 
 

05. 06. 2022 

Ob 07.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Rozo Župánek (obl.) 



Čiščenje cerkve 

 

44                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

EVHARISTIČNA MOLITEV: SPOMIN SVETNIKOV 

Usmili se nas 

vseh, da bomo 

v večnem živ-

ljenju skupaj z 

Božjo materjo 

Devico Marijo, 

z njenim 

možem sv. 

Jožefom, z apo-

stoli in vsemi 

svetimi, ki so 

želeli v tvoji 

ljubezni, in te 

bomo hvalili in 

slavili po tvo-

jem Sinu Je-

zusu Kristusu. 

Sveta maša je „hčerka tistega bogoslužja, ki se noč in 
dan obhaja pred Božjim prestolom.“ Pri zemeljskem 
bogoslužju vnaprej okušamo tisto nebeško, ki se obhaja 
v svetem mestu Jeruzalemu. Pa tudi v apostolski veri 
izpovedujemo svojo vero v »občestvo svetih«. Zato pri 
maši ob Devici Mariji omenjamo tudi nekatere svetnike 
s prošnjo, da bi tudi mi, kot svetniki, mogli nekoč doseči 
nebeško dediščino in skupaj s svetniki uživali večno 
blaženost v nebesih. 
 

Svetniki so nam čudovit zgled svetega življenja in zato 
je, kot molimo v evharistični molitvi: »njihovo življenje 
zgled, občestvo z njimi vir upanja, njihova priprošnja 
pomoč«. Dajejo nam pogum, da bomo tudi mi dosegli 
končni cilj: »nevenljiv venec slave«, vendar ne zaradi 
našega zasluženja, ampak zaradi Božjega usmiljenja. 

 

Papež Frančišek: »Če ne gojimo potrpežljivosti, bomo vedno imeli izgo-
vore za odzivanje iz jeze; in na koncu se bomo 
spremenili v ljudi, ki ne znajo sobivati, ki so ne-
socialni in nesposobni brzdati svojih nagonov; 
tako bo postala družina bojno polje.« RL 92 
Dan za dnem ‘vstopati v življenje drugega, če-
prav je del našega življenja, zahteva taktnost 
nevsiljive drže, ki obnavlja zaupanje in spošto-
vanje.’« RL 99.  
»Ljubezen vse prenaša, vse veruje, vse upa, 
vse prestane. Vse! Kar koli! Kljubuje vsemu. Ljubiti pomeni veseliti se za 
druge, njihovega uspeha. Kako pomembno je naučiti otroke, da praznu-
jejo veselje drugih! Naj bo to rojstni dan ali kakšen dosežek! Ker je dobro, 
da je družina kraj, kjer se praznuje veselje!« 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

7. velikonočna nedelja 

Nedelja sredstev družbenega obveščanja 

»…Naj svet spozna, da si me ti poslal 
in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene…« 

29. 05. – 05. 06. 2022 
 

Papež Frančišek: Poslušati drug drugega v Cerkvi 
Pravi sedež poslušanja je srce. Čeprav je bil zelo mlad, se je kralj 
Salomon izkazal za modrega, ker je Gospoda prosil, naj mu nakloni 
»poslušno srce« (1 Kr 3,9). Sv. Avguštin je vabil, naj poslušamo s srcem 
(corde audire), naj besed ne sprejemamo zunanje v ušesih, ampak 
duhovno v srcih: »Ne imejte srca v ušesih, ampak ušesa v srcu.«  
Tudi v Cerkvi je velika potreba po tem, da poslušamo druge in da drugi 
poslušajo nas. To je najdragocenejši in najrodovitnejši dar, ki ga lahko 
ponudimo drug drugemu. Kristjani pozabljamo, da nam je službo 
poslušanja zaupal On, ki je poslušalec par excellence in smo poklicani, 
da sodelujemo pri njegovem delovanju. »Poslušati moramo skozi Božja 
ušesa, če želimo biti sposobni govoriti po njegovi Besedi.« Protestantski 
teolog Dietrich Bonhoeffer nas tako opominja, da je prva služba, ki smo 
jo dolžni drugim v občestvu, v tem, da jim prisluhnemo. Kdor ne zna 
poslušati brata ali sestro, kmalu ne bo več sposoben poslušati niti Boga. 
V pastoralnem delovanju je najpomembnejše delo »apostolat ušes«. 
Poslušati, preden govorimo, kakor nas spodbuja apostol Jakob: »Vsak 
človek mora biti hiter za poslušanje, počasen za govorjenje« (1,19). Prvo 
dejanje ljubezni je, da zastonj damo nekaj svojega časa za poslušanje 
ljudi. 
Pred kratkim smo začeli sinodalni proces. Molimo, da bo to velika 
priložnost za medsebojno poslušanje. Občestvo namreč ni sad strategij 
in programov, ampak se izgrajuje v medsebojnem poslušanju med brati 
in sestrami. Tako kot v zboru edinost ne zahteva uniformnosti, 
monotonije, temveč množičnost in raznolikost glasov, večglasje. 
Istočasno pa vsak glas v zboru poje ob poslušanju drugih glasov in v 
odnosu do sozvočja celote. To sozvočje si je zamislil skladatelj, vendar je 
njegovo uresničenje odvisno od sozvočja vseh in posameznih glasov. 
Ob zavedanju, da sodelujemo v občestvu, ki je pred nami in nas vključuje, 
lahko ponovno odkrijemo simfonično Cerkev, v kateri lahko vsak poje s 
svojim glasom in sprejema glasove drugih kot dar, da se pokaže 
harmonija celote, ki jo sklada Sveti Duh. 

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

