
 

1. Po dolgem čakanju smo le dobili asfalt na dvorišču. Delo je opravilo pod-
jetje KRT-GRADBENIŠTVO 
d.o.o. iz Slovenske Bistrice. 
Iskren boglonaj vsem, ki ste 
pomagali pri pripravi in 
vsem, ki ste s svojimi darovi 
finančno podprli ta projekt. 
Iskren boglonaj! 

2. Hvala Miranu in Alojzu Lu-
beju za odvoz starega že-
leza; Alojzu Lubeju za delo v 
vinogradu, Simonu Korošcu 
in Martinu Juhartu za odvoz 
gramoza; Janku Juhartu za 
popravilo ometa v cerkvi; hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse 
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.  
 

Papež Frančišek mladim: »Mladim bi rad povedal, da (…) zakon kot 
družbena ustanova ščiti in oblikuje medsebojno zavezanost in zorenje v 
ljubezni, da bi se odločitev za drugega razvijala v trdnosti, konkretnosti in 
globini. … Ljubezen, ki dobi konkretno obliko v zakonu, sklenjenem pred 
drugimi – z vsemi obveznostmi, ki izhajajo iz te institucionalizacije – je 
izraz in dokaz za »da«, ki se dá brez pridržkov in omejitev. Ta »da« 

pomeni drugemu zagotoviti, da se bo lahko vedno na to zanesel, da ne 
bo zapuščen.« (RL 131-132) 
Molitev za vsak dan 
Gospod, pridi v naša srca, odnose in družine. Blagoslovi nas in posveti.  
Pridi, Sveti Duh, Duh modrosti: podari mi notranje oči in ušesa, da me ne 
bodo vezala na materialne stvari, ampak vedno iskala duhovno stvarnost.  
Pridi, Sveti Duh, Duh ljubezni: dolivaj vedno več ljubezni v moje srce. 
Pridi, Sveti Duh, Duh resnice: dovoli mi, da dosežem spoznanje resnice v 
vsej njeni polnosti.  
Pridi, Sveti Duh, Duh veselja: napolni današnji dan z veseljem in s svojo 
navzočnostjo. Tebi, Sveti Duh, se popolnoma izročam. Daj, da bom mogel 
videti veličino Svete Trojice in zmago, ki jo prinaša v moje življenje. Tebi 
na široko odpiram vrata svojega srca.  
Pridi, Sveti Duh, okrepi v meni vero, v Jezusovo navzočnost v Presvetem 
Rešnjem telesu. Slavim te, Gospod Jezus.  
 
Kaj pomeni obhajati sveto mašo? Vsako obhajanje svete maše je žarek 
sonca, ki nikoli ne zaide, ker je z nami vstali Gospod. Udeležiti se maše, 
še posebej v nedeljo, pomeni biti razsvetljeni z Jezusovo lučjo in ogreti z 
Njegovo toploto. Preko maše nas Sveti Duh naredi soudeležene v 
življenju samega Boga – postajamo še bolj otipljivo Božji otroci in hkrati 
vemo, da se življenje s tem na zemlji ne konča, ampak se po smrti samo 
nadaljuje. Jezus nas pri maši na nek način potegne iz smrti – pa ne 
telesne, ampak duhovne, saj nam s svojo daritvijo na križu pri vsaki maši 
odpušča male grehe, pri sv. spovedi pa velike grehe.   
 

Bralci Božje besede: 
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 

15. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

10.07.2022 

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

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

Čiščenje cerkve 

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 

Ponedeljek, 27. 06. 2022 
Ema (Hema) Krška, kneginja 

Ob 15.00 pogrebna za + Ivana Brgleza 

Ob 19.00 za + Jožico Štribl (obl.) in sorodnike  

Torek, 28. 06. 2022 

Pavel I., papež 
Ob 19.00 za + Jožefo (obl.) in Alfonza Zajka 

Sreda, 29. 06. 2022 

Peter in Pavel, apostola 

Ob 7.00 za zdravje in v čast Božji Materi 

Ob 19.00 za + Petra Levarta 

Četrtek, 30. 06. 2022 

Prvi mučenci rimske Cerkve 
Ob 19.00 za + Metoda (obl.) in Marijo Pučnik 

Petek, 01. 07. 2022 

Oliver Plunkett, škof 

Ob 7.00 za + Vido (obl.) in Albina Brgleza ter 

sorodnike 

Sobota, 02.07.2022 

Janez Frančišek Regis, duh. 

Ob 7.00 za + Julijano (obl.), Ivana in Stanka 
Mlakarja 

14. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 
 

03. 07. 2022 

Ob 07.00 uri za + žpk. Stanka Kompareta, 
Ludvika Počivalška in druge duhov-
nike na Prihovi 

Ob 10.00 uri za + Ivana Brgleza (8. dan) 

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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Posvečeno 

bodi tvoje 

ime.  

 

Pridi k 

nam tvoje 

kraljestvo:  

 

 

Zgôdi se  

tvoja volja  

kakor v 

nebesih 

tako na 

zemlji: 

 Posvečevati njegovo ime pomeni, priznavati ga kot 
svetega, ravnati sveto. Njegovo ime naj bi bilo posve-
čeno v nas in po nas. Posvečevati ali blagoslavljati 
pomeni častiti njegovo ime, medtem ko ga preklinjati 
pomeni skrunitev njegovega imena. In ko rečemo Po-
svečeno bodi tvoje ime, prosimo, da bi bilo posvečeno 
v nas, ki smo v Njem. Ne prosimo Posvečeno bodi 
tvoje ime »v nas«, saj prosimo, da bi bilo posvečeno 
v vseh ljudeh. 

 Božje kraljestvo pomeni Kristusa. Gre za dokončni 
prihod Božjega kraljestva s Kristusovo vrnitvijo. Cer-
kev moli tudi za to, da bi Božje kraljestvo že zdaj raslo 
s posvečenjem ljudi v Duhu. 

 Očetova volja je, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do 
spoznanja resnice (1Tim 2,3–4). Z besedami »kakor 
v nebesih, tako na zemlji« prosimo Očeta, naj našo 
voljo zedini z voljo svojega Sina. Jezus je prišel, da 
izpolni Očetovo voljo; da se Božji načrt, ki je uresni-
čen v nebesih uresniči tudi na zemlji.  

 

3                   POSLANSTVO KRASILCEV BOGOSLUŽNEGA PROSTORA 

Prve krščanske skupnosti niso krasile bogoslužnih prostorov s 
cvetjem. So pa, podobno kot pogani, pokopavali svoje mrtve v vrtovih. 
Tudi na krajih, kjer so bile izkopane katakombe in so bili podzemni 
hodniki porisani kot vrtovi, je bila zemlja nad njimi vedno kot vrt. Svojo 
povezanost z vrtom so razlagali z naukom o raju, kjer bomo živeli z 
Bogom. O tem hrepenenju po raju nam pričuje sv. Perpetua iz 
Kartagine, ki je leta 203 opisala svoje videnje o raju takole: »Velik odprt 
prostor, kot vrt, ki je imel rožni grm in vse vrste cvetja. Drevesa so bila 
visoka kot ciprese in njihovi listi so padali brez prestanka….« To 
videnje razodeva predstavo nebes z vrtom raznovrstnega cvetja. Zato 
ni čudno, da so kristjani obhajali bogoslužje nad okrašenimi grobovi 
mučencev, kar je vodilo v navado, da so okraševali bogoslužne 
prostore, s čimer so izražali svojo vero v raj oziroma življenje z Bogom. 
Ta predstava o raju z mnogim cvetjem je navzoča tudi v ljudski pesmi 
o sv. Frančišku, ki se v drugi kitici glasi: »S krono slave si ovenčan, z 
rajskim cvetjem si obdan…« 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

13. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

»Lisice imajo brloge in ptice neba 
gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi 

glavo naslónil.« 
26. 06. – 03. 07. 2022 

 

Papež Frančišek: Korak več k poroki 
Zakonca sta papežu pojasnila razlog, ki ju je vodil, da sta dala krstiti svoje 
otroke. Povedala sta zelo lep stavek: »Kljub najbolj žlahtnim človeškim 
naporom nisva dovolj.« Res je, lahko imamo najlepše sanje, najvišje 
ideale, na koncu pa odkrijemo tudi naše omejitve; res je modrost poznati 
lastne omejitve, te omejitve, ki jih ne presežemo sami, ampak se moramo 
odpreti Očetu, njegovi ljubezni, njegovi milosti. To je smisel zakramentov 
krsta in poroke. Konkretna pomoč sta, ki jo Bog daje, da bi nas ne pustil 
samih, »saj nismo samozadostni«. Zelo dobro je slišati ta stavek, da 
»nismo samozadostni«. 
Ko se neki moški in ženska zaljubita, lahko rečemo, da jima Bog izroči 
darilo, zakon. Čudovit dar, ki ima v sebi moč Božje ljubezni: moč, 
trajnost, zvestobo, sposobnost, da se opomore po vsakem porazu in po 
vsaki krhkosti. Zakon ni formalnost, ki jo je treba izpolniti. Ne poročamo 
se zato, da bi bili katoličani »z 
etiketo«, da bi ubogali neko 
pravilo, ali zato ker tako pravi 
Cerkev ali da bi pripravili 
praznovanje. Poročamo se 
zato, ker hočemo zakon 
utemeljiti na Kristusovi 
ljubezni, ki je trdna kot skala. V 
zakonu se Kristus daje vam, da 
boste imeli moč za podarjanje 
drug drugemu. Pogum torej, 
družinsko življenje ni misija 
nemogoče! Z milostjo zakramenta ga Bog spremeni v čudovito 
poslanstvo, ki ga moramo opraviti skupaj z Njim, nikoli sami. Družina ni 
lep ideal, ki bi bil v stvarnosti nedosegljiv. Bog zagotavlja svojo 
prisotnost v zakonu in družini, ne samo na dan poroke, ampak za vse 
življenje. On vas vsak dan podpira na vaši poti. 

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

