
 

1. Kot vidite, v prihodnjih desetih dneh ne bo tukaj sv. maš med tednom, ker 
bom na dopustu. Zaradi današnje osmine (ob 10.00 uri) bom imel za žive 
in pokojne farane mašo jutri na dopustu. V primeru pogreba ali kakšnih 
drugih zadev se obrnite na gospodinjo, ki vam bo dala številko ali pa po-
klicala dekana g. Petra Leskovarja v Zreče. Seveda pa ne pozabite, da bo 
v nedeljo, kljub odsotnosti župnika, maša tako ob 7.00 kot ob 10.00 uri. Z 
vami bo g. nadškof Marjan Turnšek, za kar se mu iskreno zahvaljujem! 

2. Kar en teden smo bili brez ambona. Končno nam ga je mizar g. Oto Fric 
iz Vinarja pri Kamnici obnovil, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.  

3. Hvala Martinu Juhartu, Žanu Pučniku, Simonu Korošcu za košnjo trave in 
čiščenje vodnjaka, Daniju Lubeju za vap, Alojzu Lubeju za škropljenje v 
vinogradu, Stanku Pučniku za popravilo klopi; hvala za čiščenje in kraše-
nje cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.  

4. Še posebej bi se rad zahvalil za vse dobre želje in molitve ob 35-letnici 
mojega duhovniškega posvečenja, za veliko presenečenje pogostitve po 
nedeljski maši (ob 10.00 uri), še posebej ključarjem in vsem ki ste spekli 
pecivo ter poskrbeli za pijačo, predvsem pa vsem, ki ste po maši ostali pri 
veselem druženju. Namreč v Apostolskih delih nam apostol Luka poroča, 
kako so bili kristjani v prvem stoletju »stanovitni v nauku aposto-
lov in bratski skupnosti, v lomljenju kruha in molitvah.« Tako moramo 
tudi mi še naprej z veseljem utrjevati našo župnijsko skupnost na različne 
načine, tudi z obhajanji obletnic. Hvala vam za vaše pričevanje! 

5. Zakrament svetega zakona želita prejeti: Mitja Škof in Marija Senekovič iz 
Sevca. Iskrene čestitke!  
 

Papež Frančišek o bogoslužju:  

Sveto bogoslužje je glavni vir Božje izmenjave, v kateri se nam posreduje 
Božje življenje; je prva šola naših duš; prvi dar, ki ga moramo dati krščan-
skemu ljudstvu, združenemu z nami v veri in vztrajni molitvi. Prav tako pa 
je bogoslužje tudi prvo povabilo človeštvu, naj v svetih in iskrenih moli-
tvah razrahlja svoj nemi jezik in začuti tisto neizrekljivo obnovitveno moč 
duše, ki je neločljivo povezana s tem, da skupaj z nami poje Bogu hvalo 
in daje upanje človeštvu. 
 

Zdenka Zalokar Divjak: Čas počitnic mora biti čas prejemanja in    
doživljanja vsega lepega. 

Počitnice so zelo pomembne tudi za otroke. V obdobju odraščanja bi 
morali skrbeti za otrokov celostni čustveni, socialni in intelektualni raz-
voj, za kar pa so otroci večkrat opeharjeni. Čas počitnic bi moral biti čas 
prejemanja in doživljanja vsega lepega – narave, športa, glasbe, druže-
nja. V družinah, kjer so odnosi dobri, starši vedo, katere dejavnosti so 
primerne za otroka in koliko mu lahko zaupajo, če gre za mladostnika, 
ki želi na primer na počitnice s prijatelji. 
Živimo v času velikih socialnih razlik, tako da imajo nekateri otroci iz-
polnjen skoraj vsak dan med počitnicami, kar tudi ni v redu, drugi pa ne 
bodo šli nikamor izven svojega kraja. Otroci so tudi ustvarjalna bitja in 
gotovo si lahko najdejo svoje okupacije tudi v svojem okolju. 
Medgeneracijske vezi je treba negovati ves čas, preprosto narediti ne-
kaj za drugega, se vživeti v njegovo situacijo. Otrok ne moremo z bese-
dami učiti empatije, sočutja, sodelovanja, to je treba živeti. 
 

Bralci Božje besede: 
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: Iza Pučnik 

16. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

17.07.2022 

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

10.00 
1. berilo: Tina Sojar Voglar 
2. berilo: Urška Flis 

Čiščenje cerkve 

14. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 
 

Tomaž, ap., 03. 07. 2022 

Ob 07.00 za + žpk. Stanka Kompareta, Ludvika 
Počivalška in druge duhovnike na Prihovi 

Ob 10.00 za + Ivana Brgleza (8. dan) 

OD 4.07. DO 9.07.  NE BO TUKAJ SVETIH MAŠ 
15. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 
 

Amalija, 10. 07. 2022 

Ob 07.00 za žive in + farane 
Ob 10.00  za + Antona (obl.) in Jožico Leskovar 

Petek, 15. 07. 2022 

Bonaventura, škof 

Ob 7.00 za + Alfonza Zajka 

Ob 9.00 uri maša oratorijcev iz Luč-Solčava 

Ob 19.00 za + Franca in Ano Pliberšek (Žužman) 

Sobota, 16.07.2022 

Karmelska Božja Mati 

Karmen 

Ob 7.00 za + Maksa Sajka in starše Sajko-Pučnik 
Ob 11.00 krst Zare Kancler 
Ob 16.00 za srečen zakon Marije Senekovič in 

Mitja Škofa 

16. nedelja med letom 

Družinska nedelja 
 

Aleš, 17. 07. 2022 

Ob 07.00 uri za  žive in + farane 
Ob 10.00 uri za + rodbino Kuk, Škrabl in Sladič 

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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MOLITEV OČENAŠA 3 

Daj 
nam 
danes 
naš 
vsakda-
nji kruh: 
 
 
Odpústi 
nam 
naše 
dolge, 
kakor 
tudi mi 
odpu-
ščamo 
svojim 
dolžni-
kom: 
 

V drugem delu očenaša prosimo zase in za potrebe naših 
bližnjih. 
 Vzklik »daj nam« razodeva zaupanje otrok, ki vse priča-
kujejo od Očeta, hkrati pa je to tudi izraz zaveze: mi smo 
njegovi in on je naš, za nas. Oče nam daje življenje, zato 
ga prosimo tudi potrebne hrane za življenje. Drama lakote 
v svetu nas obvezuje k delitvi dobrin (materialnih in du-
hovnih). Ker »človek ne živi samo od kruha, ampak od 
vsega, kar pride iz Božjih ust« (Mt 4,4) se ta prošnja tiče 
tudi lakote po Božji besedi, lakote po Kristusovem telesu, 
ki ga prejemamo v evharistiji. Cerkveni očetje, še posebej 
sv. Ciril Jeruzalemski in sv. Ambrož vidita v prošnji za 
vsakdanji kruh prošnjo za nebeški kruh, to je evharistijo. 
Vsekakor pa gre za prošnjo tako za vsakdanji kot evhari-
stični kruh. 

 S prošnjo Odpusti nam naše dolge priznavamo, da smo 
grešniki, hkrati pa verujemo v njegovo usmiljenje. Pogoj 
za odpuščanje je, da sami prej odpustimo, namreč Božje 
usmiljenje ne more prodreti v naše srce, dokler nismo od-
pustili tistim, ki so nas razžalili. Ljubezen je nedeljiva: ne 
moremo ljubiti Boga, če ne ljubimo brata, sestre …  

 

4                   POSLANSTVO KRASILCEV BOGOSLUŽNEGA PROSTORA 

Cerkev je sprva krasila bogoslužne prostore tako, da so z rožami 
posipali tla in tako ustvarjali cvetoče preproge, ki so jih pozneje 
nadomestili s talnimi mozaiki bazilik. Ti mozaiki so postali čudovit 
infiorat bogoslužnih prostorov. 
Da bi polagali cvetje na oltar, nimamo o tem nobenih antičnih poročil 
ali virov. So pa ob praznikih obešali na zidove spletene venčke, kakor 
je pri nas še danes v navadi, ko za novo mašo spletejo vence iz 
»žingerla« ali drugih zelenih listov in razvrstijo vence po vsej cerkvi. 
Tako je dekoracija bogoslužnega prostora oznanjala »rajski praznik«. 
Venatius Fortunatus, pisec himen iz šestega stoletja je zapisal, »da je 
cvetje pri bogoslužju bolj dišeče kot kadilo.« V zadnjih stoletjih pa 
je Cerkev dala manjši poudarek na krašenju prostora vernikov in 
zaradi obhajanja evharistije priviligirala oltarni prostor in ga okrasila s 
cvetličnimi aranžmaji: a) pred ambonom, b) pred, ob straneh ali na 
oltarju in s tem ob tabernaklju ter c) pri krstnem kamnu. 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

14. in 15. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov ter dekliška nedelja 

»Žetev je obilna, delavcev pa malo« 
»Kdo je moj bližnji?« 
03. 07. – 17. 07. 2022 

 

Papež Frančišek mladim: Za mlade, ki so še dijaki ali študenti, turizem 
sovpada s časom šolskih počitnic. Doživetja, ki jih boste imeli v tem ob-
dobju, bodo ostala v vašem spominu. »Vem, da nekateri med vami poleg 
razvedrila in počitka ta čas prostovoljno izkoristijo tudi za pomoč pri soli-
darnostnih pobudah; drugi se posvečajo manjšim delom, da bi pomagali 
svojim družinam ali podpirali študij; tretji si vzamejo dneve tišine in moli-
tve, da bi bili z Bogom in prejeli luč na svoji poti. V vsakem primeru vas 
spodbujam, da dobro in odgovorno izkoristite čas, ki ga imate na 
razpolago. Na ta način se raste in se pri-
pravlja na prevzemanje zahtevnejših na-
log. Dragi mladi, želim vam, da bi bili gla-
sniki upanja in preporoda za prihodnost.« 
Papež Frančišek ob obisku delegacije 
patriarha iz Carigrada: 
»Cerkve sestre, narodi bratje,« je povzel 
sveti oče, »sprava med ločenimi kristjani 
kot prispevek k pomiritvi narodov je aktu-
alna bolj kot kdaj koli prej ravno danes, 
ko svet pretresa kruta in nesmiselna vojna agresija, v kateri se veliko 
kristjanov bori drug proti drugemu. Toda pred škandalom vojne niso po-
trebna razmišljanja: treba je jokati, pomagati in se spreobrniti. Treba je 
objokovati žrtve in preveč prelite krvi, smrt številnih nedolžnih, travme dru-
žin, mest, celotnega naroda: koliko trpljenja je v tistih, ki so izgubili svoje 
najdražje in so morali zapustiti svoj dom in svojo domovino! Tem bratom 
in sestram je treba pomagati: gre za poziv k dejavni ljubezni, ki smo jo kot 
kristjani dolžni izkazovati do Jezusa migranta, reveža in ranjenega. A prav 
tako se je treba spreobrniti, da bi razumeli, da oborožena osvajanja, ši-
ritve  in imperializmi nimajo nobene zveze s kraljestvom, ki ga je 
oznanil Jezus, z Gospodom velike noči, ki je v Getsemaniju prosil 
učence, naj se odpovedo nasilju, naj spravijo meč na svoje mesto, "kajti 
vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani" (Mt 26,52); in je prekinil 
vsako ugovarjanje, ko je rekel: "Dovolj je!" (Lk 22,51). 

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

