
 

1. Jutri grem v Nemčijo na obisk, zato do vključno četrtka ne bo maš. V pri-
meru pogreba ali drugih stvari me pokličite na 051/324-345. Ker bo tudi 
gospodinja na dopustu vas prosim, da v petek prinesete darove za zaslu-
žene počitnice animatorjev in ministrantov v Piranu.  

2. Danes je drugi svetovni dan starih staršev, saj je današnja nedelja blizu 
praznika Marijinih staršev Joahima in Ane, Jezusovih starih staršev. Le-
tošnje geslo se glasi: »Še v starosti rodijo sadove« (Ps 92,15). V 
svoji poslanici za ta dan je papež Frančišek zapisal, da »staranje ni ka-
zen, ampak blagoslov«. Zato se ostareli ne smejo omejiti zgolj na opazo-
vanje dogajanja v svetu ali se umakniti iz njega, ampak se naj dejavno 
vključijo v »duhovno revolucijo nežnosti« v tem svetu, ki doživlja hude 
preizkušnje. Stari starši morajo prinašati v družine millino, pomoč in razu-
mevanje.«  

3. Danes sklepamo najlepši teden na 
Prihovi, teden oratorija za mlade. 
Ves teden smo bili »Na poti z Igna-
cijem«. Bilo je čudovito, seveda, če 

odmislim, da so me polili z vodo      . 

Tudi to je del oratorija. Letos se ga 
je udeležilo 139 otrok (lansko leto 
98) in 25 animatorjev. Osrednja 
tema je bil sv. Ignacij Lojolski.  
Iskrena hvala animatorjem, sponzorjem, kuharicam in vsem, ki ste 
na kakršen koli način prispevali (denar, kuhinjske potrebščine, slado-
led…), da je letošnji oratorij osrečil mnoge otroke, jim približal in jih nav-
dušil za mnoge vrednote, ki jih je sv. Ignacij posebej živel in širil. Še po-
sebej hvala voditeljici oratorija Daši Pučnik in vsem animatorjem. Sedaj 
po maši bodo otroci dobili še Kinderjajčke, ki jih že dolga leta podarja Da-
mijan Tomažič. Otroci so imeli vsak dan malico in kosilo, za kar se posebej 

zahvaljujem županu Matjažu Orterju in Občini Oplotnica, pa tudi vsem 
ostalim sponzorjem. Lahko si predstavljate, kaj pomeni vsak dan nasititi 

160 ljudi      . Otroci so imeli tudi lep dan v Mariboru: kino in kopanje na 

mariborskem otoku. In kako priti varno tja? Turistična agencija Pohorje 
turizem, Borut Zadek vse reši, ker ima »široko srce«. Iskren boglonaj! 

4. Hvala Alojzu Lubeju za delo v vinogradu; hvala za čiščenje in krašenje 
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 

Naj vas geslo Mivine akcije Moj dar Boga slavi za vse prevožene 
poti spomni na lepe trenutke v vašem avtu in 
srečno prevožene poti. Obenem pa naj poživi 
vašo solidarnost s tistimi, ki jim bo vaš dar za 
misijonsko vozilo rešil življenje in vrnil zdravje, 
omogočil pot v šolo, do misijona, pripeljal misi-
jonarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo, zvozil 
gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer.  
Da lahko misijonarji opravljajo svoje človeko-
ljubno poslanstvo, potrebujejo prevozna sredstva. Njihovo delo je veči-
noma v krajih, ki so zelo oddaljeni od središč. Dobro vozilo jim omogoča, 
da lahko prevažajo v te kraje hrano, gradbeni material, učitelje, katehiste 
in otroke, predvsem pa bolnike in tako rešujejo življenja. Krištofova nede-
lja je za vse voznike velik Božji blagoslov, saj nam poleg blagoslova Bog 
podarja tudi zavest, da moramo odgovorno in pametno voziti.  
 

Bralci Božje besede: 
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 

19. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

07.08.2022 

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

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

 

Čiščenje cerkve 

 

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 

  

Petek, 29.07.2022 

Marta, Marija in Lazar 

Ob 18.00 za + Ludvika Zorka (obl.) in Marijo 
Ob 19.00 za + Ano Pliberšek (iz Prepuža) 

Sobota, 30.07.2022 

Peter Krizolog, škof 
Ob 07.00 za + Anico in starše Pučnik-Jug 

18. nedelja med letom 

Ignacij Lojolski 
 

31. 07. 2022 

Ob 07.00 uri za  žive in + farane 
Ob 10.00 za + Alojza Mlakarja (obl.) in soro-

dnike 

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. 

https://katoliska-cerkev.si/papezeva-poslanica-za-2-svetovni-dan-starih-starsev-in-ostarelih-se-v-starosti-rodijo-sadove


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molitev za drugi svetovni dan starih staršev in ostarelih – 24. 7. 2022 

Zahvaljujem se ti, Gospod, za blagoslov dolgega življenja, da vedno daješ 
obroditi sadove tistim, ki se zatekajo k Tebi. 

Odpusti, o Gospod, mojo ravnodušnost in razočaranje, toda ne zapusti 
me, ko mi upadajo moči. 

Uči me gledati z upanjem v prihodnost, ki mi jo daješ, na poslanstvo, ki mi 
ga zaupaš, da ti bom brez konca prepeval hvalnice. 

Naredi me za nežnega obrtnika Tvoje revolucije, da bom z ljubeznijo čuval 
svoje vnuke in vse male, ki iščejo zavetje pri Tebi. 

Varuj, o Gospod, papeža Frančiška in nakloni svoji Cerkvi, da bo svet 
rešila osamljenosti. Vodi naše korake na pot miru. Amen. 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

17. nedelja med letom 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 

»Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste 
našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti 
vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, 
najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.« 

24. 07. – 31. 07. 2022 
 

Papež Frančišek: »Še v starosti rodijo sadove« 
Starejši potrebujejo mlade, da lahko uresničijo svoje sanje in načrte, mladi 
pa potrebujejo starejše, da jih bodo bodrili ob preizkušnjah in jim povedali, 
da tudi po najtemnejši noči vzide sonce oz. rešitev. 

Stari starši imajo posebno nalogo, da prenesejo vero na mlajše 
generacije in s svojo modrostjo spremljajo svoje vnuke. Pomagati jim 
morajo, da ne izgubijo stika s svojimi koreninami in da svoje življenje 
gradijo na trdnih temeljih. Še posebej pa lahko stari starši prinesejo našim 
družinam dar zastonjskosti. Svoje vnuke, ki jih imajo nadvse radi, naj jih 
razvajajo s svojo naklonjenostjo in ljubeznijo, da se bodo naučili biti 
naklonjeni. 

Ostareli so »nepogrešljiv člen v vzgoji otrok in mladih v veri. Priti 
nam mora v navado, da jih bomo vključevali v svoja pastoralna obzorja in 
nanje gledali ne kot na občasno pomoč, ampak kot na enega nujno 
potrebnih sestavnih delov skupnosti. To niso le ljudje, ki jih moramo 
varovati, ampak so posebne častne 
priče Božje ljubezni. 

»Molitev starejših lahko 
zavaruje svet in mu lahko pomaga bolj 
učinkovito kot trud mnogih. Molitev so 
pljuča, ki se jim Cerkev in svet ne 
moreta odpovedati. Še posebej v 
današnjem času je molitev naših 
starih staršev nadvse dragocena, saj 
nam kaže na zaupanje v pristan večnosti. 

Gospod je zaupal učencem nalogo, da kruh razdelijo množici. To 
je tista naloga, ki jo Jezus daje tudi nam. Mi sami ne moremo narediti 
čudeža, ampak Jezus potrebuje naše roke, da lahko s kruhom nahrani 
tiste, ki ga potrebujejo: v prvi vrsti z materialnim kruhom, pa tudi s kruhom, 
dobrote in ljubezni.  

Najlepša hvala za darove: 

• Družina Flis (Spodnje 

Grušovje) 

• Marija Mlakar (Gregorc) 

• Nataša Pučnik 

• Janez Pučnik (Kodrač) 

• Hojnik Jožica 

• Franci Gosnik 

• Damijan Tomažič 

• Cvetka Frešer 

• Mitja Škof 

• Renata Pučnik 

• in drugim       

Iskren boglonaj SPONZORJEM: 

• Turistična agencija Po-

horje Tours 

• Občina Oplotnica 

• Občina Slov. Konjice 

• Občina Slov. Bistrica 

• Kmetijska zadruga Slov. 

Bistrica 

• Plod d.o.o. 

• Pekarna Strnad 

• Mega tekstil d.o.o. 

• Impol 

• Napihljiva igrala Alen 

Prevoljšek s.p. 

• Damijan Tomažič 

• Oplast d.o.o. 

• KS Vrhole Preloge 

• in drugim       

Najlepša hvala: 

• Voditeljici Daši Pučnik 

• Animatorjem 

• Gospodinji Mirjani 

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

