
 

1. Zakrament svetega zakona želita prejeti: ženin Kristijan Mlakar iz Prelog 
in nevesta Kristina Smogavec iz Tinjske gore. Iskrene čestitke!  

2. Iskrena hvala za pripravo, pospravljanje in sodelovanje pri telovski proce-
siji: krasilkama (Marjani Pučnik in Poloni Mlakar), mežnarju (Simonu Ko-
rošcu), ključarjem in svetilcem (Slavku Pučniku, Milanu Trdinu, Petru Puč-
niku, Darku Pučniku, Janku Juhartu in Martinu Juhartu), organistki Klavdiji 
Ozimič in pevcem za mogočno petje in vsem, ki ste se udeležili svete 
maše in nato telovske procesije. Četudi smo se bali, da nam bo dež one-
mogočil procesijo smo bili na koncu še nagrajeni s soncem, ki nas je ob-
sijalo. Hvala Bogu in vsem, ki ste prišli na zapovedan praznik Svetega 
Rešnjega telesa in krvi k bogoslužju. 

3. Hvala Alojzu Lubeju za škropljenje v vinogradu, Marti Mlakar za rogljičke 
in pecivo za pogostitev nadškofa in njegovih sodelavcev, ki so imeli pri 
nas celodnevno delavno srečanje o sinodalnem dogajanju mariborske 
nadškofije; Francki Trstenjak za kosilo; hvala Žanu Pučniku in Martinu Ju-
hartu za košnjo trave; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove 
za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

 
 

»O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in 
je rekel: 'Tod bodo živeli veseli ljudje!' Pesem bo njih jezik in njih pesem 
bo vriskanje!' Kakor je rekel, tako se je zgodilo.« (Ivan Cankar; 1909). 

Dan državnosti – 25. junij 1991: 
Nadškof Stane Zore je zapisal: Enaintrideset let je, odkar smo doživeli 
»nasmeh zgodovine«, kakor se večkrat izrazi prvi predsednik vlade 
samostojne Slovenije Lojze Peterle. Obhajanje te obletnice naj nam 
pomaga, da bomo ta nasmeh ponotranjili, da bo postal naš in da ga bomo 
iz sebe izžarevali v prostor, da ga bomo podarjali ljudem, s katerimi bomo 
skupaj praznovali in s katerimi bomo skupaj oblikovali svojo sedanjost in 
prihodnost. 
Samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije je bila sprejeta 25. 
junija 1991. S tem smo dobili svojo državo. Bil je veličasten dan. Pater 
Branko Cestnik je zapisal: » Naziv zmagovalci je upravičen. Upravičen je 
tudi naš nacionalni ponos. Majhni smo, a smo. Nimamo velikega 
geopolitičnega vpliva, a štejemo. Ne poplavljamo s svojimi gospodarskimi 
in kulturnimi izdelki, a damo svoj prispevek« (Cerkev danes, 3/2021, 3). 
 

Otroci pri maši: 21 Kaj si pri darovanju v času svete maše otroci najbolj 

zapomnijo? Najverjetneje so to zvončki. Poglejmo pa še 
malo bolj podrobno. V tem času  se zgodita dve po-
membni dejanji: priprava keliha in umivanje rok. Kelih 
mašnik pripravi tako, da zmeša v njem vino in vodo. Z 
umivanjem rok pa izrazimo željo po čistosti. Potrudimo 
se, da se v tem času starši spomnimo, kaj vse moramo 
darovati za otroke in jih izročimo Gospodovemu darova-
nju. Tudi Marija je darovala v templju otroka nebeškemu 
Očetu. Otrok, izročen Bogu, bo mirnejši in nas ne bo motil, četudi bo »po 
svoje sodeloval« pri bogoslužju.  
 

Bralci Božje besede: 
12. nedelja med letom 

Družinska nedelja 
19.06.2022 

7.00 
1. berilo: Martin Juhart 
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 
1. berilo: Simona Borovnik 
2. berilo: Karmen Sadek Pučnik 

13. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

26.06.2022 

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

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

14. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

03.07.2022 

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

10.00 
1. berilo: Daša Pučnik 
2. berilo: Lucija Pučnik Harih 

Čiščenje cerkve 

12. nedelja med letom 

Družinska nedelja 
 

19. 06. 2022 

Ob 07.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Frančiška Skrbinška (obl.) 

in sorodnike  

Ponedeljek 20. 06. 2022 

Florentina, opatinja 
Ob 7.00 za + Anito Fiehter-Lipuš (476) 

Torek 21. 06. 2022 

Alojzij Gonzaga, redovnik 

Ob 7.00 za + Angelo Pliberšek (obl.) 

Ob 19.00 za + Elizabeto Rorič (438) 

Sreda 22. 06. 2022 

Janez Fisher in Tomaž More 
Ob 19.00 za + Zajčeve (iz Sp. Grušovja) 

Četrtek 23. 06. 2022 

Rojstvo Janeza Krstnika 

Ob 19.00 za + Leopolda Brumeca (obl.), Marijo 

in Albina ter Marijo Zadek 

Petek 24. 06. 2022 

Srce Jezusovo 
Ob 7.00 za + Ano Pliberšek (iz Prepuža) 

Sobota 25.06.2022 

Marijino brezmadežno 

srce 

Dan državnosti 

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

Ob 8.00 uri za + Franca Brumeca (st., Tine-
kov), obl.   

13. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 
 

26. 06. 2022 

Ob 07.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + Jožefo Gumzej (obl.) in 

Franca 

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, 26. 08. 2022 

Novo Tepanje:        petek, 15. 07. 2022 Vinarje:                      petek, 02. 09. 2022 

Zg. Grušovje:          petek, 22. 07. 2022 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 
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RAZLAGA OČENAŠA 1 

 

 

 

 

Oče naš, 

ki si v 

nebesih,  

 

 Oče - pomeni, da nam je Jezus razodel, da je Bog Oče.  
 Beseda »naš« razodeva novo razmerje do Boga, to je, da 

si med seboj pripadamo, hkrati pa tudi, da ne molimo kot 
posamezniki, ampak kot skupnost, občestvo. Skratka be-
seda »naš« na začetku Gospodove molitve, kakor tudi 
»naš« v štirih zadnjih prošnjah, nikogar ne izključuje, am-
pak nam kliče v spomin, da smo občestvo. 

 ki si v nebesih - ne pomeni kraja ali prostora, temveč na-
čin biti; ne pomeni oddaljenosti Boga, temveč njegovo ve-
ličastvo, predvsem pa, da so njegova bivališča (nebesa) 
naša srca (sv. Avguštin).  

Sledi sedem prošenj, od katerih se prve tri nanašajo na Boga 
in so že uslišane v Kristusovi daritvi. Z njimi se utrjujemo v 
veri (posvečeno bodi tvoje ime), se napolnjujemo z upanjem 
(pridi k nam tvoje kraljestvo) in se razvnemamo v ljubezni 
(zgodi se tvoja volja); druge štiri pa se nanašajo na naše po-
trebe in na naše konkretno življenje: »daj nam…, odpusti 
nam, ne vpelji nas…. reši nas…« 

 
Papež Frančišek: Lepo prosim, naj bodo starejši 
ljudje, dedki in babice blizu otrokom in mladim, da 
bodo lahko posredovali ta spomin življenja, to živ-
ljenjsko izkušnjo, to življenjsko modrost. Kolikor 
bomo mladim in starim omogočili, da se povežejo, to-
liko bo več upanja za prihodnost naše družbe. Hvala. 
 

2                   POSLANSTVO KRASILCEV BOGOSLUŽNEGA PROSTORA 

V Svetem pismu so pogosto omenjene rastline, cvetje in cvetoča 
drevesa, ki so kot priče pomembnih dogodkov, ali da imajo različne 
pomene. Tako simbolizirajo ranljivost bitij (Iz 40, 6), novo življenje ali 
čistost (lilije v Psalmih, Visoki pesmi), ljubezen in skrivnost, mladost in 
rast, kot je zapisal na primer modri Sirah: »Poslušajte me, sveti sinovi, 
in brstite kakor vrtnica, ki raste ob potoku. Kakor kadilo razširjajte 
sladek vonj, vzcvetite kakor lilija.« (Sir 39,13-14a). Tudi Jezus je 
občudoval cvetje in se posluževal njihovega sporočila: »Pomislite na 
lilije, kako rastejo (Lk 12, 27), jih nabiral, se jih veselil, vdihaval in se 
naužil njihovega prijetnega vonja. 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

12. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

»Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, 
ga bo izgúbil; kdor pa izgubí svoje življe-

nje zaradi mene, ga bo rešil.« 
19. 06. – 26. 06. 2022 

 

Papež Frančišek: Ohranjajmo pozornost in hvaležnost do starejših 
Živimo v času demografske zime. Veliko več je starejših kot pa mladih. 
Čutiti moramo odgovornost, da obiskujemo starejše, ki so pogosto sami, 
in jih s svojimi molitvami prinašati Gospodu.  
»Družba resnično sprejema življenje, če priznava, da je življenje drago-
ceno tudi v starosti, invalidnosti, hudi bolezni in ko začne ugašati.« Življe-
nje je vedno dragoceno. Ko Jezus zagleda bolno starko, jo prime za roko 
in jo ozdravi. Enako je storil s tisto deklico, ki je bila mrtva: prijel jo je za 
roko in jo dvignil, ozdravil jo je in jo postavil na noge. Jezus s to nežno 
gesto ljubezni učencem daje prvo lekcijo: odrešenje se oznanja ali, bolje, 
sporoča s pozornostjo do bolne osebe; in vera te žene zasije v hvaležnosti 
za nežnost Boga, ki se je sklonil nad njo. 
Zdi se, da ta kultura odmetavanja odstranjuje ostarele ljudi. Da, ne ubije 
jih, vendar jih družbeno izbriše, kot da bi bili breme, ki ga je treba nositi 
naprej: bolje jih je skriti. To je izdaja lastne človeškosti, to je najbolj grda 
stvar, to je izbiranje življenja glede na koristnost, mladost in ne glede na 
življenje, kakršno je, z modrostjo starih, z mejami starih. Starejši nam 
lahko veliko dajo: imajo modrost življenja. Toliko nas lahko naučijo: zato 
moramo že otroke učiti, da bodo skrbeli zanje, da bodo hodili k starim 
staršem. Pogovor med mladimi, otroki in starimi starši je temeljnega po-
mena za družbo, Cerkev in za zdravje življenja. Kjer ni pogovora med 
mladimi in starimi, nekaj manjka in raste generacija brez preteklosti, torej 
brez korenin. 
Dobro je, da starejši še vedno gojijo odgovornost za služenje in premagu-
jejo skušnjavo, da bi se umaknili. Gospod jih ne zavrže, nasprotno, daje 
jim moč za služenje. Če bi bili ostareli ljudje, namesto da so zavrženi in 
odstranjeni s prizorišča dogodkov, ki zaznamujejo življenje skupnosti, po-
stavljeni v središče kolektivne pozornosti, bi jih tako spodbujali k opravlja-
nju dragocene službe hvaležnosti Bogu, ki nikogar ne pozabi. Hvaležnost 
starejših za darove, ki so jih prejeli od Boga v svojem življenju, skupnosti 
povrne veselje do skupnega življenja. 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2022-06/kateheza-starost-nas-pripravlja-na-vecnost.html

