
 

1. Jutri se začne najlepši teden na Prihovi, teden oratorija za mlade, teden, 
ko bo en sam »živ-žav«, saj bo z nami 136 otrok in 20 animatorjev. Osred-
nja tema in lik letošnjega oratorija bo sv. Ignacij Lojolski. Da se bodo 
čim lepše imeli, bomo poskrbeli tudi za malico in kosilo. Zato se vam pri-
poročamo za različne darove za kuhinjo, tudi za sladoled ali kaj podob-
nega, kar imajo otroci posebej radi. 

2. V sredo gremo dekanijski duhovniki na romanje na Koroško. Obiskali 
bomo tudi vašega nekdanjega župniku g. Franca Brgleza in mu izročili 
pozdrave. 

3. Hvala Martinu Juhartu in Simonu Korošcu za košnjo trave, Alojzu Lubeju, 
Petru Tonkoviču, Dušanu in Štefki Podergajs, Branku Brumecu, Andreju 
Lubeju in Francu Gumzeju za delo v vinogradu, Janku Juhartu za barva-
nje, Stanku Pučniku za popravilo klopi; hvala za čiščenje in krašenje cer-
kve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

Ignacij se je rodil leta 1491 v baskovski provinci v Španiji. Rojen 
je bil v plemiški družini na gradu Loyola, zato si je celo 
otroštvo in mladost želel, da bi postal dober vojak. 
Maja leta 1521, ko je bil star 19 let, ga je v času 
francoskega obleganja španskega mesta Pamplona 
zadela topovska krogla in mu poškodovala nogo. 
To je pomenilo konec njegove vojaške kariere. Ko 

je okreval, je prebiral veliko duhovnih knjig in življenjepisov svetnikov. 
Tako se je spreobrnil in se navdušil za svetost. Nekaj časa je 
živel v samoti, kjer je tudi začel s pisanjem svoje 
znamenite knjige Duhovne vaje. 
Pozneje je začel poglobljeno študirati na več 
univerzah, skupaj s prijatelji je opravil tudi zaobljubo 
čistosti in celibata, s tem dogodkom pa so pričeli 
ustanavljati Družbo Jezusovo. V Italiji je prejel 
mašniško posvečenje in tudi formalno ustanovil novi 
red, jezuite. Umrl je 31. julija leta 1556. Leta 1622 pa 
je bil razglašen za svetnika. 
Starši, posim vas, da danes naučite otroke besedilo oratorijske himne, da 

se bodo lahko jutri lažje naučili melodije! 

Himna oratorija 2022: ZA BOŽJO SLAVO 
 

1. PRED NAMI MNOGO JE POTI  
ZATO IGNACIJ NAS UČI.  

RAZLOČEVANJE NAM POMAGA, 

DA VEČKRAT DOBRA MISEL ZMAGA. 
PRI ŠOLANJU NAM JE V POMOČ  

ZA SLUŽENJE NAM DAJE MOČ. 

 
Ref:. ZA BOŽJO SLAVO MI ŽIVIMO  

IN NEUSTRAŠNO SE BORIMO, 

ŠČIT VERE IN MEČ DUHA  

SMER ROMANJU STA.  

 

ZA BOŽJO SLAVO MI ŽIVIMO  

IN NEUSTRAŠNO SE BORIMO, 

DA DOBRO VEDNO NAD NAMI KRALJUJE 

IN MED SEBOJ NAS POVEZUJE.  

 

2. NA NAŠI POTI NISMO SAMI  

SAJ DUH GOSPODOV JE NAD NAMI 
UČIMO SE MU PREPUSTI 

IN BOŽJI VOLJI V VSEM SLEDITI  

NAJ CILJ BO TEGA ROMANJA, 
DA SKUPAJ SREČAMO BOGA. Ref.  

 

 

Bralci Božje besede: 
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 

17. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

24.07.2022 

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

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

18. nedelja med letom 
31.07.2022 

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

10.00 
1. berilo: Pavlica Pučnik 
2. berilo: Polona Mlakar 

 

Čiščenje cerkve 
 

16. nedelja med letom 

Družinska nedelja 
 

17. 07. 2022 

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

Ponedeljek, 18.07.2022 

Elij iz Koštabone 

Ob 07.00 za zdravje in uspešno operacijo 
Ob 19.00 za + Barbaro Kočnik (obl.) 

Torek, 19.07.2022 

Arsenij Veliki 
Ob 19.00 za + Terezijo Mlakar, obl. (Jurekovo) 

Sreda, 20. 07. 2022 

Marjeta Antiohijska 
Ob 19.00 za + Antona Pliberška (obl.)  

Četrtek, 21.07.2022 

Danijel (Danilo) 

Ob 07.00 za + Antona Zajka 
Ob 19.00 za + Matildo (obl.) in Jožeta Plahuta 

Petek, 22.07.2022 

Marija Magdalena 
Ob 19.00 za + Leopolda Juga (obl.)  

Sobota, 23.07.2022 

Brigita Švedska 

Ob 07.00 za + starše Marijo in Franca Podgraj-
ška (iz Raskovca) 

17. nedelja med letom 

Nedelja žena in mater 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 
 

24. 07. 2022 

Ob 07.00 uri za  žive in + farane 
Ob 10.00 za + Emila Ribiča (obl.) in sorodnike 
Po obeh mašah blagoslov prevoznih sredstev 

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. 



50                                    RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

MOLITEV OČENAŠA 4 

 
Ne vpelji 
nas v 
skuš-
njavo  
 
 
 
temveč 
reši nas 
hudega: 

 Ne vpelji nas v skušnjavo - pomeni, da nas Bog naj 
ne pusti samih v skušnjavi, naj ne dovoli, da pademo 
v skušnjavi oziroma, da naj ne  stopimo na pot, ki vodi 
v greh.  
Prav je, da smo skušani, saj se s tem utrjujemo v volji 
in odločitvah za dobro, ne smemo pa privoliti v skuš-
njavo, v greh. Jezus je premagal skušnjavo z molitvijo. 
Tako je lahko ta prošnja tudi za nas prošnja za stano-
vitnost do konca. 

 S prošnjo, naj nas Bog obvaruje vsega hudega, po na-
vadi mislimo le na splošno na vse slabo, kar nas lahko 
doleti, je pa tukaj mišljen predvsem hudobni duh – Sa-
tan, angel, ki se je uprl Bogu in ki nas vedno skuša.  
Ker je zlo odsev hudega duha, prosimo s to prošnjo za 
odvrnitev vsega slabega in za dragoceni dar miru, da 
bi vztrajno pričakovali Kristusov prihod v slavi. 

 

5                                     POSLANSTVO KRASILCEV BOGOSLUŽNEGA PROSTORA 

Namen krašenja bogoslužnih prostorov je v tem: 
- da olepša bogoslužni prostor, poudari liturgično opravo, liturgični 

čas ali praznik, ter razlaga skrivnost, ki jo obhajamo;  
- ker je cvet rezan in s tem žrtvovan, nakazuje in razlaga skrivnost 

Kristusove kalvarijske daritve na oltarju križa. Le tisto, ki umre, 
lahko pomeni daritev. To pomeni, da rezano cvetje, ob svoji lepoti 
in barvah, še dodatno pričuje o Kristusovem darovanju, saj je tudi 
cvetje po odtrganosti od korenin in s tem žrtvovanju, dodatno 
sporočilo in razlaga Kristusove daritve in izročitve človeku;  

- ob oltarju niso le sveče in križ, ampak tudi rože, ki ponazarjajo, da 
je naše življenje darovanje in naš cilj večno življenje, kjer bomo po 
besedah Tertulijana »Christi florentes« to je »Kristusovi cvetoči« 
oziroma Kristusovi cvetovi.  

Čist in okrašen notranji in zunanji prostor cerkve že sam po 
sebi povzdigne človekovega duha, zato je prispevek krasilcev in 
čistilcev v župniji nenadomestljiv. Tako ta čut za lepo, sveto in Božje, 
vse, ki se prepoznajo v tej obliki služenja Cerkvi, duhovno bogati in 
spodbuja k nenehni notranji in zunanji ustvarjalnosti. 

 
 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

16. nedelja med letom 

Družinska nedelja 

»Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, 
a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne 

bo odvzet.« 

17. 07. – 24. 07. 2022 
 

Papež Frančišek mladim: Preoblikujte »staro celino« v »novo celino« 
»Dragi mladi, spodbujam vas, da ste podjetni, ustvarjalni in kritični.«  

Potrebno je »vzgajati vse za bolj bratsko življenje, ki ne temelji na 
tekmovalnosti, temveč na solidarnosti«.  

Prizadevajte si za »dostojanstveno in zmerno življenje brez razkošja 
in potrate, da bi lahko vsi na svetu živeli dostojno. Nujno je treba zmanjšati 
porabo ne le fosilnih goriv, temveč tudi številnih odvečnih stvari.« Poleg 
vzgoje za spoznavanje sebe in drugih je potrebna tudi vzgoja za 
spoznavanje stvarstva. 

»Zamisel o združeni Evropi je nastala zaradi velike želje po miru po 
številnih vojnah, ki so potekale na celini, in je vodila v obdobje miru, ki je 
trajalo sedemdeset let. Sedaj si moramo vsi prizadevati za končanje te 
vojne morije v Ukrajini, v kateri kot običajno peščica vplivnežev odloča in 
pošilja na tisoče mladih v boj in smrt. V takšnih primerih se je upravičeno 
upreti,« je poudaril papež in mladim predstavil lik Franza Jägerstätterja, 
ki je to storil med drugo svetovno vojno. Papež Benedikt XVI. ga je 
razglasil za blaženega leta 
2007. 

»Dragi mladi Evropejci, 
vabim vas, da gledate onkraj, 
navzgor, da vedno iščete 
smisel svojega življenja, svoj 
izvor, svoj cilj, Resnico, saj 
se ne more živeti, če se ne 
išče resnice. Hodite z nogami 
trdno na tleh, a s širokim 
pogledom, odprtim proti 
obzorju, proti nebu. Pri tem vam bo pomagalo branje apostolske 
spodbude Christus vivit, ki je namenjena predvsem mladim. Potem pa vas 
vse vabim na svetovni dan mladih prihodnje leto v Lizbono, kjer boste 
lahko svoje najlepše sanje podelili z mladimi z vsega sveta.« 

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

