
 

1. Ker grem jutri z mladino in ministranti na morje v Piran, me bo v prihod-
njem tednu nadomeščal g. Zvone Podvinski, »vagabond« iz 
Švedske. Svete maše bodo po večini zjutraj ob 7.00 uri. V pri-
meru pogreba ali drugih stvari me pokličite na 051/324-345.  

2. Hvala za vse darove za počitnice; hvala za čiščenje in krašenje 
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo dobroto. 
 

Blagri danes 
Blagor tistim, ki bolj ljubijo interes drugega kakor svojega – ustvarjali bodo 
mir in edinost. 
Blagor tistim, ki so vedno pripravljeni narediti prvi korak – odkrili bodo, da 
je drugi bolj odprt, kot je to mogel pokazati. 
Blagor tistim, ki ne rečejo: Zdaj je pa dosti! – našli bodo možnost novega 
začetka. 
Blagor tistim, ki najprej poslušajo in potem govorijo – njim bodo ljudje pri-
sluhnili. 
Blagor tistim, ki v vsaki diskusiji najdejo zrno resnice – ti bodo znali pove-
zovati in posredovati. 
Blagor tistim, ki niso nikoli užaljeni ali razočarani – ti bodo ustvarjali dobro 
ozračje. 
Blagor tistim, ki znajo izgubiti in doživeti poraz – potem lahko zmaga Bog. 

Škof Klaus Hemmerle 

Papež Frančišek: »Današnje velike izzive, kot so mir, podnebne spre-
membe, posledice pandemije in mednarodne migracije, združuje ena stal-
nica: so globalni in zadevajo vse. In če vsi govorijo o potrebi po celoti, 
politika ne more ostati ujetnica strankarskih interesov. Kot uči domorodna 
modrost, je treba znati gledati na sedem prihodnjih generacij in ne na 
takojšnje koristi, volilne roke ali podporo lobijev.« Prav tako je treba 
»upoštevati želje mladih generacij po bratstvu, pravičnosti in miru«. »Tako 
kot je treba za povrnitev spomina in modrosti prisluhniti starejšim, tako je 
treba za zagon in prihodnost sprejeti sanje mladih. Zaslužijo si boljšo pri-
hodnost od tiste, ki jim jo pripravljamo, zaslužijo si, da sodelujejo pri odlo-
čitvah za gradnjo današnjega in jutrišnjega dne, zlasti za ohranitev skup-
nega doma, za katerega so 
vrednote in nauki avtohtonih 
ljudstev dragoceni.« 
 

Papež Frančišek: Cerkev, 
spodbuja, da je potrebno lju-
dem, posebej mladim, poma-
gati »razviti zdrav kritični 
čut; da se naučijo razlikovati 
med resnico in lažjo, med pra-
vilnim in napačnim, med do-
brim in slabim; ter da se zavedajo, da si je pomembno prizadevati za pra-
vičnost, socialno harmonijo in spoštovanje našega skupnega doma«.  
 
 

Bralci Božje besede: 
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: Kristina Strnad 
2. berilo: Albin Pučnik 

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

20. nedelja med letom 
Dekliška nedelja 

14.08.2022 

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

10.00 
1. berilo: Tina Pučnik 
2. berilo: Timi Kos 

 

Čiščenje cerkve 
 

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 

Ponedeljek, 01.08.2022 

Alfonz M. Ligvorij, škof 

Ob 07.00 za + Kristino Bučar (514) 
Ob 07.00 za + Olgo Pučnik (494) 

Torek, 02.08.2022 

Štefan I., papež 
Ob 07.00 za + Anito Fiehter-Lipuš (477) 

Sreda, 03.08.2022 

Konrad, redovnik 
Ob 07.00 po namenu darovalca 

Četrtek, 04.08.2022 

Janez M. Vianney,  

arški župnik 

Ob 07.00 za + Petra Voračka (obl.) in soro-
dnike 

Petek, 05.08.2022 

Marija Snežna (Nives) 
Ob 19.00 za + Heleno Levart (obl.) 

Sobota, 06.08.2022 

Jezusova spremenitev na 

gori 

Ob 07.00 za + Leopolda Juharta in sorodnike 
Ob 07.00 za + Antona Kotnika (461) 

19. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 
 

07. 08. 2022 

Ob 07.00 uri za  žive in + farane 
Ob 10.00 za + Marijo Uršič (obl.), Antona in so-

rodnike 

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. 



Izjava Slovenske škofovske konference, 15.7.2022:  Naravno razume-
vanje zakonske zveze je ključno za korist otrok in prihodnost države 

   
V Katoliški cerkvi z obžalovanjem sprejemamo nedavni 
odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, s 
katerima je ukinilo dosedanje razumevanje zakonske 
zveze med osebama različnih spolov ter uzakonilo 
možnost posvojitve otrok v istospolne skupnosti. 
V skladu z naukom Cerkve je zakonska zveza skupnost 

enega moškega in ene ženske, vsak otrok pa ima pravico, da je posvojen 
v družino očeta in matere. Posvojitev otroka tudi ne spada med človekove 
pravice, zato je še toliko bolj pomembno, da so v ospredju pravice otroka 
in njegovih optimalnih možnosti za rast in razvoj. Omenjeni odločitvi 
Ustavnega sodišča sta v globokem nasprotju tako z naravnim 
razumevanjem zakonske zveze, družine, očetovstva in materinstva kot 
tudi s slovensko zgodovino, kulturo in pravno tradicijo. 53. člen Ustave RS 
določa: »Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in 
mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.« 
Vsak otrok ima pravico, da izve, kdo so njegovi biološki starši. Namen 
odločb je zanikati človeško naravo, zavrniti naravne stvarnosti moškega 
in ženske kot dopolnjujočih se bitij in doseči nov družbeni red, v katerem 
se bo vsaka oseba lahko oblikovala po lastnih željah ne glede na naravne 
danosti. Ne nasprotujemo temu, da v Republiki Sloveniji zagotavljamo 
temeljne človekove pravice za vse državljane, vendar ne na račun 
pojmovanja zakonske zveze in temeljnih pravic otrok. Škofje podpiramo 
stališče papeža Frančiška, ki je dejal, da za zakonodajnimi redefinicijami 
zakonske zveze stoji sporna ideologija spola, ki relativizira moški in ženski 
spol. Otrok za zdrav psihosocialni razvoj potrebuje dva spolno različna 
starša in dva različna načina izražanja ljubezni in čutenja. Očetovstvo in 
materinstvo ne pomenita zgolj opravljanja dveh različnih vlog, temveč sta 
naravni danosti, ki ju ni mogoče zanikati.  
Pričakujemo, da omenjeni odločitvi ne bosta odprli vrat omejitvam 
svobode izražanja ter verske svobode državljanov in verskih skupnosti še 
posebej takrat, ko bodo javno izražali naravno razumevanje zakonske 
zveze in pravico otrok do posvojitve v družino očeta in matere.  
Škofje vse vernike vabimo, da družino postavijo na osrednje mesto 
svojega življenja in se zavzamejo za varovanje zakonske zveze med 
moškim in žensko. Mlajšim rodovom naj stojijo ob strani in jim posredujejo 
krščanski pogled na zakon in družino. Poleg tega jih spodbujamo, da se 
na aktiven in demokratičen način zavzemajo za zaščito družinskega 
življenja v Sloveniji. 

 

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

 

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

18. nedelja med letom 

Sv. Ignacij Lojolski 

»Pazíte in várujte se vsake pohlepnosti, 
kajti človekovo življenje ni v premože-

nju, četudi ga ima kdo obilo.« 

31. 07. – 07. 08. 2022 
 

Papež Frančišek: Priznati svoje napake in spodbujati legitimne 
pravice avtohtonih ljudstev 
Ta temeljna spoznanja so bila v preteklosti nasilno zavrnjena: »Mislim 
predvsem na politike asimilacije in pravnomočnosti, vključno s sistemom 
rezidenčnih šol, ki je prizadel mnoge staroselske družine, spodkopal nji-
hov jezik, kulturo in pogled na svet. V ta obžalovanja vreden sistem, ki so 
ga spodbujale takratne vladne oblasti in ki je številne otroke ločil od njiho-
vih družin, je bilo vključenih več lokalnih katoliških ustanov. Zato izražam 
sram in bolečino ter skupaj s škofi te države ponavljam svojo proš-
njo za odpuščanje zaradi zla, ki so ga mnogi kristjani storili starosel-
skim prebivalcem. Tragično je, če se verniki, kot se je zgodilo v tistem 
zgodovinskem obdobju, prilagodijo posvetni koristi in ne evangeliju. Če je 
krščanska vera imela bis-
tveno vlogo pri oblikovanju 
najvišjih idealov Kanade, 
za katere je značilna želja 
po izgradnji boljše države 
za vse njene prebivalce, je 
nujno treba priznati svoje 
napake in si skupaj priza-
devati za to, za kar vem, da 
je vsem skupno: spodbu-
jati legitimne pravice avtohtonih ljudstev ter pospeševati procese ozdravi-
tve in sprave med njimi in neavtohtonimi prebivalci v državi.«  
»Želimo obnoviti odnos med Cerkvijo in avtohtonim prebivalstvom 
Kanade, ki ga zaznamuje ljubezen, ki je obrodila odlične sadove, in žal 
tudi rane, ki jih poskušamo razumeti in ozdraviti,« je dejal in ponovno 
priznal »ogorčenje in sram zaradi trpljenja, ki so ga utrpeli staroselci«, ter 
zagotovil pripravljenost, da »nadaljuje bratsko in potrpežljivo pot, ki jo je 
treba prehoditi skupaj z vsemi Kanadčani v skladu z resnico in pravico, 
pri tem pa si prizadevati za ozdravitev in spravo«. 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila
https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2022-07/papez-ponizno-prosim-odpuscanja-za-zlo-ki-so-ga-kristjani-stor.html
https://katoliska-cerkev.si/img/news/2022/07-jul/4db41ce518fac5a542a8357816313d09701465bd.jpg

