
 

1. Ker je med nami g. Zvone, 
bodo v prihodnjem tednu maše 
tudi zjutraj. 

2. Prihodnjo nedeljo, na predve-
čer praznika Marijinega vne-
bovzetja bomo imeli, kot že ne-
kaj let, slovesne večernice, pro-
cesijo z lučkami in z Marijinim 
kipom, ki jih bo vodil nadškof dr. 

Marjan Turnšek. Povabite sorodnike, prijatelje in znance k temu čudovi-
temu večernemu »slavju luči«. 

3. Kot ste lahko opazili, smo imeli že dva tedna nadomestno ozvočenje. 
Iskrena hvala Martinu Juhartu, ki je naročil in priklopil novo ozvočenje. 

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

6                    POSLANSTVO KRASILCEV BOGOSLUŽNEGA PROSTORA 

Poslanstvo krasilcev cerkva in oltarjev je nadvse lepo, zahtevno, 
morda tudi kdaj težavno. Z lepo okrasitvijo bogoslužnega prostora 
krasilci omogočijo, da verni obiskovalci doživijo bogoslužni prostor kot 
prostor Božje navzočnosti, neverni pa kot duhovno navdihujoč in 
občudovanja vreden sakralni prostor, v katerega se bodo vrnili s še 
večjim veseljem.  

V bogoslužnem prostoru ima vsaka stvar svoje mesto, vlogo in 
sporočilo. Zato morajo biti tudi cvetlični aranžmaji na pravem mestu ter 
usklajeni s skrivnostjo, ki se obhaja, saj je cvetje tista lepota, ki naredi 
praznik še bolj prazničen, sporočilo pa še bolj sporočilno. Zato mora 
krasilec dobro poznati bogoslužni prostor, si vzeti čas ter se z drugimi 
očmi in pogledom, osredotočiti na zakonitosti in obliko bogoslužnega 
prostora. Ob »poslušanju prostora« pa je pred krasitvijo bogoslužnega 
prostora potrebno še bolj prisluhniti Božji besedi nedelje ali praznika, 
da bodo lahko verniki v občudovanju cvetličnega okrasja brali Božjo 
besedo ali pa vsaj začutili prazničnost, ki jo razodeva Božja beseda. 

 

 

Bralci Božje besede: 
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 

21. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

21.08.2022 

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

10.00 
1. berilo: Pija Pučnik 
2. berilo: Daša Pučnik 

 

Čiščenje cerkve 
 

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 

Ponedeljek, 08.08.2022 

Dominik, duhovnik 

Ob 07.00 za + Matildo Pliberšek (354) 
Ob 19.00 za + Ivana Brgleza (521) 

Torek, 09.08.2022 

Terezija B. od Križa  

(Edit Stein), mučenka 

Ob 07.00 za + Barbaro Jamnik (326) 
Ob 19.00 za + Ivana in Anastazijo Kumer ter 

njune starše 

Sreda, 10.08.2022 

Lovrenc, diakon 

Ob 07.00 za + Štefko Kropf (417) 
Ob 19.00 za + Štefana in Marijo Pučnik ter so-

rodnike 
Četrtek, 11.08.2022 

Klara (Jasna), devica 

Ob 07.00 za + Janka Brdnika (391) 
Ob 19.00 za + Elizabeto Rorič (439) 

Petek, 12.08.2022 

Ivana Šantalska, redovnica 

Ob 07.00 za + Alojzijo Klajžar (121) 
Ob 19.00 za + Mirka in Marijo Jereb ter Ivana 

Plečka  
Sobota, 13.08.2022 

Poncijan in Hipolit, muč. 

Ob 7.00 za + Miha Močnika (obl.) in sorodnike 
Ob 7.00 za + Ignaca Tomažiča (89) 

20. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

Maksimilijan Kolbe, muč. 
 

14. 08. 2022 

Ob 07.00 uri za  žive in + farane 
Ob 10.00 za + Jožefa in Marijo Pliberšek 

(Žužman) 
Ob 20.00 SLOVESNE VEČERNICE, procesija z 

lučkami in Marijinim kipom                                  

Ponedeljek 15. 08. 2022 

MARIJINO 

VNEBOVZETJE 

„VELIKE MAŠE“ 

Ob 06.30 za žive in + farane 
Ob 08.00 za + Stanka Mlakarja 
Ob 08.00 za + iz druž. Pliberšek (Trdin) in + 

Tončeka (obl.) 
Ob 10.00 za + Anico Pučnik (obl.) in starše  
Ob 10.00 za +Frančiška Skrbinška in sorodnike 
Ob 10.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje 

Martina Juharta 

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. 



Odgovor na komentarje ob izjavi Slovenske škofovske konference o 
naravnem razumevanju zakonske zveze za korist otrok. 
Zahvaljujem se faranu, ki mi je povedal, da so se ob moji izjavi nekateri 
vznemirili, ker sem rekel, »da še v komunizmu nismo bili deležni takšnega 
razvrednotenja družine kot moškega in ženske, kot smo je bili deležni 
pred kratkim s strani oblasti in Ustavnega sodišča.«   

Nekateri širijo, da sem to povedal v pridigi, pa ni res, saj sem to 
omenil le ob vabilu, da naj preberete izjavo Slovenske škofovske 
konference, pri oznanilih. 

Nekateri so moj komentar vzeli z nerazumevanjem in mi pripisali 
nerazumevanje drugače mislečih in usmerjenih. Zato se mi zdi prav, da 
poudarim:  

- da izjava ne izraža nobenega strinjanja ali nestrinjanja z drugače 
mislečimi glede družine in vzgoje otrok, pa tudi ne govori o drugače 
čutečimi in usmerjenimi. 

- prav tako je krivično, da mi nekateri pripisujejo, da sem povabil 
drugače usmerjene k spreobrnjenju, ko sem uporabil besede 
nadškofa Turnška, ki je dejal, da zaradi vojne ne smemo preklinjati 
Putina, ampak zanj moliti za spreobrnjenje. Nadškofove besede sem 
uporabil za spodbudo, da bi ne preklinjali oblasti ali ustavnega 
sodišča, ker je odločilo nekaj, kar je v nasprotju z naukom Cerkve. 

Ob tej priložnosti pa je prav, da poudarim, da ne smemo nikoli postaviti 
svojih pravic pred ali nad pravice otrok, saj ima otrok pravico do 
življenja pred mojo »pravico« odločanja ali bo živel ali ne. Prav tako 
moremo reči, da ima otrok pravico, da ima očeta in mater, pa tudi, da je 
deležen ljubezni očeta in matere oz. moškega in ženske in ne samo žensk 
ali samo moških. Noben moški, pa naj bosta dva ali več, ne morejo otroku 
dati tega, kar mu lahko da le mati ali ženska; in nobena mati ali ženska, 
pa naj bosta dve ali več, ne morejo otroku dati tega, kar mu lahko da le 
moški ali oče. Res je, da lahko dva moška ali dve ženski ali več, za otroka 
nadvse lepo skrbijo, ne morejo pa mu dati tistega, kar mu lahko dasta oče 
in mati ali moški in ženska. V središču pravic mora biti v prvi vrsti otrok in 
ne jaz! V tem smislu velja tudi to, da mati nima pravice, da bi se odločila 
za splav, saj ima otrok pravico do življenja pred pravico odločanja matere 
za splav. Zato je prav, da se tudi v podobnih vprašanjih najprej vprašamo, 
kakšno pravico ima naš bližnji in šele nato, kakšno pravico imamo mi. Če 
postavimo svoje pravice pred pravice otrok, potem lahko na najbolj kruti 
način odločamo o nerojenih in na splošno o naših bližnjih. 
Skratka, prizadevajmo si za resnico in jasnost krščanskega nauka in 
skušajmo po njem čim bolj dosledno živeti. Hvala za razumevanje! 
 

 

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

 

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

19. nedelja med letom 

Nedelja mož in fantov 

»Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne 
pričakujete, bo prišel Sin človekov.« 

07. 08. – 14. 08. 2022 
 

Papež Frančišek: Mladi, ki imajo krila in korenine 
»Prihodnost pripada mladim. A pozor! Mladim z dvema značilnostma: 
mladim s krili in koreninami. Krila, da lahko letijo, sanjajo in ustvarjajo. 
Korenine, da lahko od starejših sprejemajo modrost, ki se jim ponuja,« je 
zatrdil sveti oče in jih povabil k vprašanjem: »Kako je z mojimi krili? Je 
moj pogled usmerjen navzdol, upognjen vame, ali pa je poln pritoževanja, 
negativnih misli, obsojanja in predsodkov? In zatem se lahko tudi vpra-
šate: Kako je z mojimi koreninami? Ali mislim, da se svet začne z mano, 
ali pa se čutim del velike reke, ki je pretekla že velik del poti? Če imam še 
vedno stare starše, kakšen je moj odnos z njimi? Se z njimi pogovarjam? 
Jih poslušam? Ali jih kdaj prosim, naj mi pripovedujejo o svojem življenju? 
Ali iz njihove modrosti naredim zaklad?« 
 

»Marija je vstala in se v naglici odpravila.« »Vstati, da bi služili, odpraviti 
se, da bi poskrbeli za druge in stvarstvo – to so tipične vrednote mladih.« 
 

»Ne bojte se odpreti in tvegati. Ne bojte se drugih. Res je, da obstajajo 
izsiljevanje, zlorabe, laži in prevare, a – verjemite mi – problem ni, da se 
branim pred drugimi. Moja zaskrbljenost mora biti ta, da branim žrtve.« 

Papež je spomnil, da 
je na kraju atentata v 
Barceloni leta 2017 
ostal listek, na kate-
rega je nek fant nari-
sal majhnega otroka 
in veliko pošast ter 
zapisal: »Tu sva jaz 
in strah!« Zatem pa: 
»Strah ni tako velik in 
jaz nisem tako zelo 

majhen. Ne bojim se.« Kot je pripomnil Frančišek, ga ni bilo strah, ker je 
bil z nekom, ki ga je ljubil: njegova družina, prijatelji, morda Bog, Oče in 
Prijatelj, ki nikoli ne zapušča. 

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

