
 

1. Pred nami so najlepši župnijski prazniki. Že nocoj ob 20.00 uri bomo imeli 
slovesne večernice s procesijo z lučkami in Marijinim kipom – »lucerna-
rium«. Z nami bo nadškof dr. Marjan Turnšek in ga-
silci iz: Tepanja, Zbelova, Loč, Žič, Draže vasi, 
Slovenskih Konjic in PGD IC Konus. Dekleta 
»kronana z venčki« in fantje, bodo nosili okra-
šen in osvetljen Marijin kip v cerkvi, zunaj cer-
kve pa jim bodo pomagali gasilci.  

2. Jutri bo slovesni praznik Marijinega vnebovzetja 
in tudi naš župnijski praznik. Svete maše bodo tri: 
prva romarska maša ob 6.30, ki jo bo vodil g. 
Zvone Podvinski, nato romarska maša ob 8.00 uri, ki 
jo bo vodil rojak g. Peter Pučnik in tretja, romarska maša, ob 10.00 uri, ki 
jo bo vodil dekan Teološke fakultete dr. Janez Vodičar. Pri vseh mašah 

bo blagoslov cvetja in zdravilnih zelišč. Zato vas prosimo, da prinesete k 
blagoslovu cvetje in zdravilna zelišča. Z njimi se bomo zahvalili Bogu za  
lepoto stvarstva in za zdravilno moč zelišč ter za zdravje, ki nam ga Bog 
daje po zdravilnih zeliščih in cvetju. 

3. Jutri po slovesnih mašah in kosilu se vrača g. Zvone Podvinski na Šved-
sko. Iskrena hvala za pastoralno pomoč. Želimo mu še veliko pastoral-
nega žara pri poslanstvu, ki mu je zaupano. Vidimo se vnovič ob letu oso-
rej.  

4. Zakrament svetega zakona želita prejeti: nevesta Urška Pučnik iz Do-
brove pri Prihovi in ženin Primož Kunej iz Makol. Iskrene čestitke! 

5. Hvala za vso pomoč pri pripravi na praznike: hvala Tonetu Polegeku (žu-
panu) in Ludviku Furmanu za košnjo trave na brežini ob parkirišču; hvala 
Petru Tonkoviču za obrezovanje dreves, Simonu Korošcu in Žanu Puč-
niku za košnjo trave, Alojzu Lubeju, Petru Tonkoviču, Simonu Korošcu in 
Stanku Mlakarju (Jurek) za postavitev klopotca, delo v vinogradu in na-
mestitev zastav. 

6. Iskren boglonaj Karmen Pučnik (iz Sl. B.) za napis Ave Marija; Marjani 
Pučnik, Anici Mlakar, Katji Pem Sevšek, Pavlici in Stanku Pučniku za kra-
šenje cerkve; Anici Mlakar za venčke za dekleta; Luciji Gorenak za obno-
vo table podpohorske vinskoturistične ceste; hvala za čiščenje in krašenje 
cerkve, za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 
 
 

Bralci Božje besede: 
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 

MARIJINO 
VNEBOVZETJE 

15.08.2022 

6.30 
1. ber.: Albin Pučnik 
2. ber.: Andrej Pušnik 

8.00 
1. ber.: Marjana Pučnik 
2. ber.: Karmen Pučnik 

10.00 
1. b.: Simona Borovnik 
2. b.: Bor Sojar Voglar  

21. nedelja med letom 
Družinska nedelja 

21.08.2022 

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

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

22. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

28.08.2022 

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

10.00 
1. berilo: Lucija Pučnik Harih 
2. berilo: Žan Pem 

 

Čiščenje cerkve 
 

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 
Torek, 16.08.2022 

Rok, spokornik 
Ob 19.00 za + Borisa Flisa (469) 

Sreda, 17.08.2022 

Evzebij, papež 
Ob 19.00 za + Ivana Vivoda (335) 

Četrtek, 18.08.2022 

Helena (Alenka), cesarica 
Ob 19.00 za + Antonijo Lah (278) 

Petek, 19.08.2022 

Janez Eudes, duhovnik 
Ob 19.00 za + Jožefa in Marijo Gumzej (obl.) 

Sobota, 20.08.2022 

Samuel (Samo), prerok 

Ob 07.00 za vse + Mežnarjeve 
Ob 15.00 za srečen zakon Urške Pučnik in Pri-

moža Kuneja  

21. nedelja med letom 

Družinska nedelja 
 

21. 08. 2022 

Ob 07.00 uri za  žive in + farane 
Ob 10.00 za + Antona (Obl.) in Marijo Juhart 

(Kreps) 

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. 



 

7                POSLANSTVO KRASILCEV BOGOSLUŽNEGA PROSTORA 

Krasilci in krasilke so oznanjevalci Lepote. Zato je prav, da si pred 
krašenjem bogoslužnega prostora preberejo Božjo besedo kot duhovno 
pripravo na krašenje, saj je tudi krašenje oznanjevanje Božje 
vsemogočnosti s cvetovi, ki razodevajo dovršenost stvarstva, obenem 
pa napravljajo bogoslužni prostor tako domač in vzvišen, da lahko z 
lahkoto doživimo in poglobimo veselje do življenja s Kristusom. Tako se 
lahko, po takšni duhovni pripravi na krašenje, krasilec vpraša, ali je to 
naredil sam, ali ga je v tem dejanju Nekdo navdihnil in usmerjal?  
In ker je cvetje izraz veselja in hvaležnosti Bogu, se mora krasilec 
poslanstva krašenja bogoslužnega prostora nadvse veseliti. Po navadi 
so krasilke in čistilke skupina prostovoljk, ki vsak teden požrtvovalno 
skrbijo za urejenost in čistočo cerkva in drugih pripadajočih prostorov. 
S tem skrbijo, da oznanjena Božja beseda in evharistično obhajanje, 
kot tudi obhajanje drugih zakramentov in zakramentalov, dobi za oči in 
duha prijetnejši okvir. Zato je prispevek krasilcev in čistilcev v župniji 
nenadomestljiv. Ponekod duhovniki sami krasijo bogoslužni prostor, s 
tem pa prikrajšajo laike za njihovo poslanstvo. Kakor služba bralcev, 
mašnih pomočnikov, psalmistov, ministrantov itd. Tako je tudi služba 
krasilcev nenadomestljiva služba laikov! 
 

51                                     RAZLAGA BOGOSLUŽJA SVETE MAŠE:  

MOLITEV OČENAŠA 5: AMEN. 
Po vsaki molitvi očenaša sledi vzklik »amen«. Gre za pritrditev: »tako 
bodi« ali »resnično, povem vam« (Lk 4,25; 9,27; 12,44; 21,3). Pri evan-
gelistu Janezu, ki navadno dvakrat ponavlja »amen«: »resnično, re-
snično, povem vam« (Jn 1,51; 3,3.11), postane na tak način slovesna 
formula, ki pričuje o resničnosti in moči razodetja. Največji »amen« sa-
mega Boga je Jezus Kristus, v katerem je Bog uresničil vse svoje ob-
ljube, saj beremo: »Angelu Cerkve v Laodikeji piši: Tole govori Amen, 
zvesta in resnična priča, začetek Božjega stvarjenja« (Raz 3,14). S tem 
vzklikom »sopodpišemo« to, kar vsebuje molitev (sv. Ciril Jeruzalem-
ski). Po liturgični prenovi drugega vatikanskega cerkvenega zbora pa je 
Cerkev pri molitvi očenaša med mašo opustila vzklik »amen« iz nasled-
njih razlogov: 
➢ ker očenašu sledi razširitev zadnje prošnje »Temveč reši nas hu-

dega« z molitvijo: »Reši nas vsemogočni oče vsega hudega«, kate-
remu sledi pritrditev z besedami »Tvoje je kraljestvo…« 

➢ ker prošnji za mir »Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: 
Mir vam zapustim…«, sledi vzklik »amen«. 

 

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

ŽUPNIJSKI  LIST  »SONČNE  PRIHOVE« 

 ŽUPNIJE BL. DEVICE 

MARIJE VNEBOVZETE.  

20. nedelja med letom 

Dekliška nedelja 

»Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, 
in kako želim, da bi se že razplamtel!« 

14. 08. – 21. 08. 2022 
 

 

MISLI  ANTONA  FERŠA  O  MARIJI 

Pozdravljena Mati v zori jutranji, 
mi srečo povečaj v duši notranji! 

Je milost velika z Marijo živeti, 
še večja pa jo ob smrti pri sebi imeti! 

Lažje boš nosil težave trpljenje, 
če boš usmerjal po Mariji življenje! 

Po smrti ob sodbi je Mati Srednica, 
otrokom vsem svojim, Priporočnica! 

Srečna duša, ki Mariji služi, 
vesela vedno, da je v Njeni družbi! 

Spoštljivo izgovarjaj Božje Ime, 
tud Mati Marija ma sveto Ime! 

Vseh čistih src Kraljica, 
si Marija Ti Devica! 

Vsi biseri vsega sveta, 
so prašek vrednosti Marijinega Srca! 

Imena Marije vedno mej v časti, 
vsak dober kristjan ga nikdar onečasti! 

Biti pravi sin Marije, 
je čast in sreča, ki  mu v dušo sije! 

Po smrti ob sodbi je Mati Srednica, 
otrokom vsem svojim, Priporočnica! 

V večnosti bo vsakemu znano, 
da je vstop v nebesa, le z Marijo Mamo! 

Marijo za Mater imeti, 
nikdar dopusti to srečo si vzeti! 

Po Mariji poveličan, 
boš enkrat tudi zveličan! 

Marijo pozdravljaj z rožnim vencem, 
da te Ona obdari z nebeškim vencem! 

S cvetjem in petjem častimo Marijo, 
s krščanskim življenjem Devico Marijo! 

Mati v ljubezni nikogar ne vara, 
vsakem otroku mu k sreči pomaga! 

Spomni se o Mati moja, 
da sem vedno hotel bit lastnina Tvoja! 

Devica prekrasna, prelepa si Ti, 
vse v svoji lepoti presegaš stvari! 

Blagor tebi, če Marijo ljubiš 
in Ji vso ljubezen rad ponudiš! 

V življenju in smrti si upanje nam, 
rad’tega le v Tebe zaupa kristjan! 

Če zgubiš telesno mater, je velika zguba, 
če zgubiš Marijo Mater, tvoja je poguba! 

Radost velika je klicat Marijo, 
za Mater imeti in ljubit Marijo! 

Na potih življenja Marija Devica, 
vedno najboljša si bila Devica! 

Vse zvezdice Božje Marijo častijo, 
po želji tud Božji v čast Njeno žarijo! 

Kdor dobra vsa dela Mariji daruje, 
temu jih Mati v knjigo vpisuje! 

Mir prebiva v tisti duši, 
ki Marijo nosi v svoji duši! 

Izredna sreča na svetu je ta, 
Marijo ljubiti iz vsega srca! 

Vse križe svoje lažje nosiš, 
če na pomoč ti Mater prosiš! 

Marija, vir ljubezni prave, 
pokliči nas v nebes višave! 

Pri Materi svoji zavetje imam, 
zato ji pa tudi ljubezen vso dam! 

Ena Edina v vsej svoji lepoti, 
je Mati Marija v nebeški krasoti! 

 

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

